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ANALIZA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  

DIN PERSPECTIVAINDICATORILOR DE BAZĂ 
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Prezentul raport analizează datele statistice la nivel național privind sistemul de învățământ universitar în anul universitar 2013 – 2014 

precum și evoluția indicatorilor utilizați în perioada 2006/2007 – 2013/2014. Analiza statistică utilizează indicatorii de bază incluși în SNIE - 

Sistemul Național de Indicatori pentru Educație. SNIE este compatibil cu sistemele internaționale de indicatori (Sistemul Statistic European 

gestionat de Eurostat, sistemul OECD, sistemul UNESCO, sistemul Banca Mondială) și include o parte a indicatorilor-țintă specifici obiectivelor 

europene și internaționale comune în domeniul educației și formării profesionale. Raportul de față completează raportul dedicat analizei 

sistemului de învățământ preuniversitar și are în vedere următoarele dimensiuni: resurse umane; participarea la educație; rezultatele studenților și 

impactul asupra pieței muncii. 

La calcularea indicatorilor au fost utilizate datele primare oficiale referitoare la învățământul universitarpublicate bianual de Institutul 

Național de Statistică. În cazul indicatorilor care utilizează informații culese la începutul anului universitar (indicatori de intrare), analiza a fost 

realizată având ca reper anul universitar 2013/2014. Pentru indicatorii care utilizează informații culese la final de an universitar (indicatori de 

ieșire), analiza a fost realizată având ca reper anul universitar 2012/2013, datele pentru 2013/2014 nefiind disponibile la momentul realizării 

analizei. Pentru analizele comparative și pentru indicatorii care reprezintă ținte Europa 2020, au fost utilizate cele mai noi date disponibile 

furnizate de EUROSTAT. 
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Numărul total al angajaților în universități a înregistrat o ușoară creștere pe parcursul anului universitar 2013/2014, fapt datorat deschiderii, după o lungă 
perioadă, a oportunităților de angajare în învățământul superior. Prin comparație cu anul anterior, se remarcă o creștere ușoară a numărului de angajați la 
nivelul tuturor categoriilor de personal. Creșterea efectivelor de personal este mai mare în cazul personalului didactic (+656 persoane) și a personalului 
administrativ (+273 persoane). Tendința din ultimii ani universitari, de reducere a efectivelor de personal, pare astfel să se inverseze, chiar dacă numărul 
studenților continuă să aibă un parcurs descendent. Ponderea personalului didactic academic a rămas relativ constantă, acesta reprezentând aproximativ 
55% din totalul angajaților din învățământul universitar. În ceea ce privește evoluția numărului de angajați pe funcții didactice, remarcăm creșteri ale numărului 
de lectori, conferențiari universitari și profesori universitari, în timp ce numărul asistenților și al profesorilor preparatori universitari se reduce. Această evoluție 
reflectă efectele produse de Legea educației naționale, prin dispariția treptată a preparatorilor universitari (funcție didactică eliminată prin lege). Dinamica 
personalului universitar pare să urmeze calea tradițională, a progresului ierarhic bazat pe vechimea în funcție, scăderea numărului de asistenți reflectând o 
preocupare relativ mai redusă pentru angajarea unor noi persoane în aceste funcții.  

 

 
 

I. Resurse umane 
Evoluția efectivelor de personal din învățământul superior 

 

La nivelul anului 2013/2014, numărul persoanelor angajate în învățământul superior este în creștere față de anul anterior, oprind astfel traiectoria  

descendentă înregistrată în ultimii ani. 

 
 

Tabel 1. Structura personalului din învățământul superior, 2009-2014 

Sursa: Date calculate pe baza Caietelor statistice privind învățământul superior, INS, 2009-2014. 
 

 Personal 
didactic 

Personal 
didactic auxiliar 

Personal  
administrativ 

Personal 
întreținere și 
operațional 

Total 
personal 

% 
personal didactic 

2013/2014 28211 9626 5705 7265 50807 55.52 

2012/2013 27555 9541 5432 7178 49706 55.43 

2011/2012 28365 9643 5532 7879 51419 55,16 

2010/ 2011 29746 9622 5560 9075 54003 55,08 

2009/ 2010 31103 10004 6074 9706 56887 54,68 
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Fig. 1. Evoluția numărului de cadre didactice din învățământul superior 

 

Sursa: Date calculate pe baza Caietelor statistice privind învățământul superior, INS, 2009-2014.
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I. Resurse umane 
Distribuția pe funcții didactice a personalului din învățământul superior 
 
Structura pe funcții didactice a personalului angajat în universități este una echilibrată. În anul universitar 2013/2014 se remarcă tendința de 
creștere a numărului de angajați pentru toate funcțiile didactice, cu excepția celei de asistent. 

 
Tabel 2. Evoluția numărului cadrelor didactice pe funcții didactice 

 
 

Structura corpului profesoral academic pe funcții didactice este relevantă datorită faptului că indică evoluția resurselor umane angajate în sistemul 
universitar, în funcție de progresul acestora în carieră. Datorită condițiilor specifice impuse de legislație pentru ocuparea diferitelor funcții didactice, aceste 
date pot fi interpretate drept o măsură a evoluției calității resurselor umane aflate în sistem, precum și a capacității sistemului universitar de a atrage tineri 
interesați de activitatea în mediul universitar.  
 
În anul universitar 2013/2014 remarcăm o creștere a numărului de persoane angajate pe funcții de lector/șef de lucrări (+ 594 persoane), de conferențiar 
universitar (+513 persoane) şi de profesor universitar (+216 persoane), însoțite de o scădere a numărului de asistenți. Exprimate însă ca ponderi din 
numărul total de angajați pentru fiecare funcție didactică, creșterea cea mai mare este în cazul conferențiarilor universitari (9%) din numărul total de 
angajați. Putem interpreta aceste date ca fiind un indicator al faptului ca universitățile au preferat să utilizeze oportunitatea posibilității de angajare de 
personal pentru promovarea angajaților existenți și nu pentru angajarea de noi persoane - fapt susținut și de scăderea numărului de angajați pentru funcția 
de asistent, punct de intrare în cariera universitară. De asemenea, remarcăm propagarea fenomenului de creștere a ponderii personalului feminin, pentru 
toate funcțiile didactice, cu excepția funcției de profesor universitar.  

Fig. 2. Structura corpului profesoral universitar pe funcții 

didactice în anul școlar 2013/ 2014  Preparator % femei Asistent 
universitar 

% femei Lector/Sef 
de lucrări 

% femei 

2013/2014 705 60,1 6671 56,9 10111 52,8 

2012/2013 1025 57,9 7109 56,3 9517 51,8 

2011/2012 1315 - 7588 - 9223 - 

2010/2011 1914 - 7496 - 8455 - 

2009/2010 2085 - 7760 - 8773 - 

 

 Conferenți
ar 

% femei Profesor % femei Profesor 
consultant 

% femei 

2013/2014 5988 46,2 4425 30,2 190 17,9 

2012/2013 5475 45,3 4209 30,9 105 26,6 

2011/2012 5319 - 4571 - 232 - 

2010/2011 5461 - 5312 - 1084 - 

2009/2010 5609 - 5767 - 1109 - 

Sursa: Date calculate pe baza Caietelor statistice privind învățământul superior, INS, 2009-2014. 
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I. Resurse umane 
Ponderea personalului didactic de gen feminin 
 
Personalul didactic universitar este relativ echilibrat în ceea ce privește distribuția pe sexe. În proporții aproximativ egale, femeile și bărbații 
ocupă funcții didactice în învățământul universitar. Diferențe relativ semnificative pot fi identificate în  raport cu domeniile de studii și cu funcțiile 
didactice. 

 

 
 
Tabel 3. Ponderea personalului didactic feminin în învățământul superior 

Sursa: Date calculate pe baza Caietelor statistice privind învățământul superior, INS, 2009-2014. 

An universitar 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

% personal didactic feminin în total personal didactic  45,9 46,8 48,7 48,5 48,6 

Definirea indicatorului 

 

Indicatorul  ponderea cadrelor 

didactice femei reflectă numărul 

cadrelor didactice femei 

exprimat ca raport procentual 

din numărul total de cadre 

didactice într-un anumit an 

universitar.  

 

Indicatorul se utilizează pentru 

a evidenția echilibrul sau 

dezechilibrul în distribuția 

cadrelor didactice pe sexe, atât 

pentru întregul sistem cât și la 

diferite niveluri de învățământ. 

În anul universitar 2013/2014, indicatorul care măsoară ponderea personalului didactic feminin se menține constant ca 
valoare față de anii anteriori, în primul rând ca urmare a faptului că posturile disponibile în sistem au fost utilizate în mare 
parte pentru promovarea personalului existent. Echilibrarea diferențelor de gen în cadrul sistemului național de învățământ 
universitar este evidentă, însă, având în vedere structura demografică a populației, putem considera că femeile sunt încă 
subreprezentate statistic în învățământul universitar.  
 
Trebuie însă avut în vedere faptul că, în continuare, această tendință pozitivă de echilibrare pe sexe este determinată de 
ocuparea de către femei în special a funcțiilor didactice de nivel inferior (asistent universitar și lector/șef de lucrări), chiar 
dacă procesul tinde să se accentueze chiar și către niveluri superioare. Întrucât în ultimi ani poziția de asistent a fost 
asociată de cele mai multe ori celei de doctorand, putem presupune că o parte a acestei creșteri se datorează și faptului că 
un număr mai mare de femei a ales să urmeze programe de studii doctorale. În anul universitar 2012/2013, ponderea 
femeilor înscrise la studii universitare de doctorat era de 49%; la celelalte niveluri de studii acestea sunt majoritare (54% 
femei la nivelul licență respectiv 58% femei la master).  
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I. Resurse umane 
Numărul de studenți ce revine unui cadru didactic 
 
În anul universitar 2013/2014, în România existau 15 studenți per cadru didactic universitar. Valoarea este cea mai scăzută din ultimul deceniu și 
indică o evoluție pozitivă în ceea ce privește alocarea resurselor umane raportat la numărul de beneficiari ai învățământului superior. 

 

 
 
Tabel 4. Numărul de studenți ce revine unui cadru didactic în învățământul superior 

Sursa: Date calculate pe baza Caietelor statistice privind învățământul superior, INS, 2009-2014. 
Observație: Numărul de studenți care a fost utilizat pentru calcularea indicatorului este cel al persoanelor înmatriculate la ciclul de studii licență. 

 
 

An universitar 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nr. studenți / cadru didactic  25 23 19 17 15 

Definirea indicatorului 

 

Indicatorul numărul de studenți 

ce revine la un cadru didactic 

reflectă raportul studenților per 

cadru didactic într-un anumit an 

universitar. Indicatorul se 

utilizează pentru a măsura 

nivelul resurselor umane alocat 

în raport cu numărul studenților. 

 
În anul universitar 2013/2014, la un cadru didactic universitar reveneau în medie 15 studenți. Indicatorul înregistrează astfel, 
pentru al patrulea an consecutiv, o valoare în scădere, atingând totodată și cel mai redus nivel din ultimul deceniu. Valoarea 
indicatorului este determinată atât de scăderea (în valori absolute) a numărului de înmatriculări în învățământul superior, 
precum și de creșterea numărului de cadre didactice, în contextul scoaterii la concurs a noi posturi în sistem.  
Din perspectiva asigurării calității în învățământul superior, evoluția indicatorului poate fi considerată ca fiind una pozitivă. 
Astfel, alocarea resurselor umane din universități în funcție de nevoile beneficiarilor direcți (studenții) poate fi considerată 
una constant adecvată.  
 
Evoluția valorii indicatorului poate fi interpretată în corelație cu fluctuațiile înregistrate în rândul efectivelor de studenți şi al 
efectivelor de cadre didactice. Observăm că, istoric, numărul înmatriculărilor în universități au fluctuat în ultimii 15 ani 
universitari foarte mult, cel puțin în valori absolute. Simultan, numărul cadrelor didactice angajate în sistem a cunoscut 
fluctuații, însă de o valoare semnificativ mai mică; mai nou, evoluția numărului de cadre didactice diferită ca direcție de 
evoluția numărului de studenți înmatriculați.  
 
Ca atare, nu se poate afirma că ar exista o relație directă sau o flexibilitate a universităților în ceea ce privește administrarea 
resurselor umane în corelație cu numărul de înmatriculări. În această interpretare, valoarea indicatorului poate semnala o 
problemă pe termen scurt a sistemului universitar, de subutilizare a resurselor umane angajate. Dacă analizăm indicatorii în 
mod integrat (incluzând studenții masteranzi și doctoranzi), putem considera că reducerea participării la învățământul 
universitar la nivel de licență va avea ca efect, printre altele, o subutilizare din ce în ce mai mare a personalului didactic cu 
anumite funcții didactice, existent în universități. 
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II. Participarea la educație 
Evoluția efectivelor de studenți 
 
În anul universitar 2013/2014 în universitățile din România erau înmatriculați 433.234 de studenți, dintre care aproximativ 19.000 proveneau din 
străinătate. Reducerea numărului de înmatriculări este din ce în ce mai vizibilă în universitățile private, care au coborât sub pragul de 100.000 de 
studenți înmatriculați. 

 

 

 
Tabel 5. Numărul studenților înmatriculați în învățământul superior, pe forme de proprietate, 2009-2014 

An universitar  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nr. studenți Total 775319 673001 539852 464592 433234 

Public 452982 433063 399464 364916 353988 

Privat 322337 239938 140388 99676 79246 
Sursa: Date reproduse din Caietele statistice privind învățământul superior, INS, 2009-2014. 
Observație: Numărul de studenți care a fost utilizat pentru calcularea indicatorului este cel al persoanelor înmatriculate la ciclul de studii licență. 

Situația numărului de studenți înmatriculați în universitățile din România continuă tendința descendentă înregistrată în ultimii cinci ani universitari. Pe fondul 
scăderii demografice a populației de vârstă teoretică de școlarizare la acest nivel de studiu, precum și al lipsei de reacție instituțională a universităților (pentru 
atragerea unor categorii de studenți „non-tradiționali”), populația de studenți se află într-o scădere constantă. Numărul absolut de înmatriculări reflectă și faptul 
că, probabil, din ce în ce mai puține persoane aleg să urmeze simultan mai mult de un program de studii (spre deosebire de anii anteriori). 
 
De asemenea, scăderea numărului de studenți înmatriculați este și efect al altor fenomene, care se manifestă recent la nivelul sistemului național de învățământ 
superior. Rata crescută de părăsire timpurie a sistemului educațional preuniversitar, rata mică de succes la bacalaureat, precum și fenomenul migrației externe a 
potențialilor studenți afectează dimensiunea cohortei care, teoretic, ar putea să acceadă la acest nivel educațional. În condițiile în care prognozele demografice 
pentru perioada următoare sunt negative, devine evident faptul că universitățile vor fi nevoite să îşi regândească planurile de dezvoltare strategică. Simultan, o 
modificare substanțială a politicii de finanțare a învățământului superior din fonduri publice ar trebui avută în vedere pe termen scurt și mediu. 

Fig. 3. Evoluția efectivelor de studenți înmatriculați în învățământul superior din România 
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II. Participarea la educație 
Durata medie de frecventare a învățământului superior 
Rata specifică de cuprindere pe vârste 
Evoluția indicatorilor care măsoară participarea la educație evidențiază o reducere semnificativă a accesului la învățământ universitar, 
indiferent de grupa de vârstă. Dezavantaje semnificative în ceea ce privește participarea la acest nivel de educație se înregistrează în 
continuare în special în cazul bărbaților. 
 

 
Tabel 6. Evoluția duratei medii de frecventare a învățământului superior(ani universitari) 

An universitar 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Total 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 

Feminin 1,5 1,5 1,3 1,4 1,3 

Masculin 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 
Sursa: Date calculate pe baza Caietelor statistice privind învățământul superior, INS, 2009-2014. 
Observație: Valorile indicatorului sunt calculate pentru ciclul de studii licență. 

 
Anul universitar 2013/2014 confirmă consolidarea unui fenomen observat în anii anteriori, asupra căruia rapoartele 
anuale privind starea sistemului de învățământ din România au avertizat constant. Reducerea accesului la 
învățământ superior a fost constantă în ultimii patru ani universitari și continuă și în anul 2013/2014. Durata medie 
de frecventare indică faptul că rata de părăsire timpurie a sistemului de învățământ universitar este relativ 
constantă. Valoarea redusă a acestui indicator, de doar 1,2 ani în medie pentru grupa de vârste 19-23 de ani, arată 
faptul că, în medie, o persoană din această grupă de vârste rămâne înmatriculată într-un program de studii pe o 
perioadă extrem de redusă de timp, în comparație cu durata teoretică de 5 ani a învățământului superior (licență și 
master). Chiar dacă înmatriculările multiple afectează valoarea indicatorului, la nivel sistemic se remarcă o problemă 
recurentă, structurală, privind  participarea fluctuantă a studenților la programe de studii.  
 
Ratele specifice de cuprindere pe vârste indică o participare la învățământ superior cu fluctuații semnificative în 
funcție de grupele de vârste. Datorită reducerii semnificative a numărului de studenți înmatriculați în universități, 
persoanele din anumite grupe de vârste sunt din ce în ce mai puțin prezente în învățământul superior. Datele indică 
faptul că la vârsta teoretică de intrare în sistem (18 și 19 ani), din ce în ce mai puține persoane aleg să urmeze un 
program de studii de nivel licență. Pentru persoanele cu vârste de 20, 21 sau 22 de ani se remarcă creșteri ușoare 
ale valorii ratei de cuprindere. Aceste date, corelate cu cele pentru grupele de vârste mai mici de 20 de ani indică 
faptul că este posibil să asistăm la începutul unui fenomen de amânare a înmatriculării la un program de studii de 
licență imediat după absolvirea liceului. Fenomenul poate fi cauzat și de ratele relativ scăzute de promovare a 
examenului de bacalaureat, care întârzie cu un an sau doi obținerea diplomei necesare pentru accesul la educație 
universitară. 

Definirea indicatorilor 
Indicatorul durata medie de frecventare 

a învățământului superiorexprimă 

numărul (mediu) de ani de școlarizare 

pe care îi frecventează o persoană de 

vârstă oficială corespunzătoare acestui 

nivel de învățământ (19-23 ani), 

presupunând că aceasta va fi 

înmatriculată într-o universitate. 

Indicatorul reflectă nivelul general de 

dezvoltare a sistemului de educație 

universitară din perspectiva numărului 

de ani destudii pe care îi parcurg 

persoanele de vârstă oficială 

corespunzătoare. 

 

Indicatorul rata specifică de cuprindere 

pe vârste exprimă procentajul 

studenților de o anumită vârstă cuprinși 

în sistemul de educație, la nivelul 

învățământului superior, din totalul 

populației de aceeași vârstă. Indicatorul 

reflectă gradul de participare la educație 

a unei anumite cohorte. 
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Tabel 7. Evoluția ratelor specifice de cuprindere pe vârste în învățământul universitar 

  2009 / 2010 2010 / 2011 2011/ 2012* 2012/2013* 2013/2014 Modificare** 

18 ani Total 12,6 9,6 8,5 7,5 6,7 -0.8 

Feminin 15,2 11,6 10,3 9,0 8,0 -1.0 

Masculin 10,2 7,8 6,9 6,0 5,5 -0.5 

19 ani Total 31,9 36,9 34,6 31,5 31,6 +0.1 

Feminin 37,4 43,1 42,1 37,4 37,4 0 

Masculin 26,6 31,0 27,6 26,1 26,2 +0.1 

20 ani Total 34,7 31,8 38,6 35,9 34,8 -1.1 

Feminin 40,1 37,2 45,4 42,3 41,1 -1.2 

Masculin 29,4 26,6 32,3 29,9 28,9 -1.0 

21 ani Total 31,2 31,5 34,5 33,1 33,9 +0.8 

Feminin 35,8 36,3 39,4 38,3 39,9 +1.6 

Masculin 26,8 26,9 30,0 28,3 28,4 +0.1 

22 ani Total 20,0 22,8 24,2 22,6 23,4 +0.8 

Feminin 21,2 24,5 24,7 23,5 24,6 +1.1 

Masculin 18,9 21,2 23,7 21,9 22,3 +0.4 

23 ani Total 16,1 12,8 14,1 13,3 12,5 -0.8 

Feminin 17,0 13,2 13,9 13,1 12,6 -0.5 

Masculin 15,2 12,3 14,2 13,4 12,4 -1.0 

24 ani Total 11,9 10,8 9,8 8,7 8,3 -0.4 

Feminin 12,6 11,1 10,0 8,6 8,2 -0.4 

Masculin 11,1 10,5 9,6 8,8 8,4 -0.4 

25-29 ani Total 7,4 5,6 5,3 4,0 3,4 -0.6 

Feminin 8,0 5,7 5,3 3,8 3,1 -0.7 

Masculin 6,9 5,4 5,4 4,2 3,7 -0.5 

30-34 ani Total 2,2 1,6 1,3 0,9 1,0 +0.1 

Feminin 2,6 1,9 1,3 0,9 1,0 +0.1 

Masculin 1,8 1,3 1,3 0,9 1,0 +0.1 

Sursa: Date calculate pe baza Caietelor statistice privind învățământul superior, INS, 2009-2014. Datele pentru anii universitari marcați cu * au fost recalculate față de rapoartele anterioare, datorită 
revizuirilor datelor primare efectuate de INS, în urma Recensământului 2011. 

Observație: Numărul de studenți care a fost utilizat pentru calcularea indicatorului este cel al persoanelor înmatriculate la ciclul de studii licență. 
** Modificarea se referă la diferența dintre ratele de cuprindere din anul universitar 2013/2014 și cele din anul universitar anterior 2012/2013.  
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Fig. 4. Variația ratelor specifice de cuprindere pe vârste în învățământul superior 

Sursa: Date calculate pe baza Caietelor statistice privind învățământul superior, INS, 2009-2014. 
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II. Participarea la educație 
Rata brută de cuprindere 
Ponderea studenților înscriși la matematică, științe și tehnologie 
 
În anul universitar 2013/2014, mai mult de un sfert dintre persoanele cu vârsta teoretică de acces la învățământ superior erau înmatriculate 
într-o universitate.  
 

 
 

 
Rata brută de cuprindere este un indicator important și comparabil care măsoară accesul la învățământ superior. 
Evoluția acestuia este importantă pentru că arată, la nivel național, tendințele în ceea ce privește accesul la 
acest nivel de educație pentru persoanele cu vârstă teoretică de înmatriculare (grupa de vârste 19-23 de ani). 
Perioada 2011–2014 marchează scăderea ratei brute de cuprindere sub valoarea de 30%, în principal din cauza 
modificării datelor brute privind populația României în urma rezultatelor Recensământului 2011. Valoarea acestui 
indicator este cu atât mai importantă, cu cât, potrivit țintei Agendei 2020, România s-a angajat ca în anul 2020 
aproximativ 26,7% din populația cu vârsta de 30–34 de ani să dețină o calificare de nivel minim licență, conform 
Planului Național de Reformă. 
 
Diferența dintre bărbați și femei în ceea ce privește rata brută de cuprindere în învățământul superior este 
semnificativă și indică un decalaj de peste 6% în favoarea populației feminine.  
 
Evoluția recentă a valorilor acestui indicator, corelată cu tendința înregistrată de ratele specifice de cuprindere pe 
vârste, reprezintă un argument în favoarea dezvoltării, pe termen scurt și mediu, a unor noi politici în domeniul 
învățământului superior din România. Pe lângă aspectele legate de calitatea învățământului, dezbătute în 
rapoartele anterioare, este necesară abordarea unor problematici specifice legate de acces, susținere a 
persoanelor din mediul rural și a bărbaților pentru înmatricularea în învățământul superior, precum și evaluarea și 
creșterea relevanței programelor de studii, în special în vederea atragerii studenților din categoriile non-
tradiționale la acest nivel de studii. 
 
În ceea ce privește ponderea studenților înscriși în domeniile matematică, științe, tehnologii și construcții – un 
indicator al Agendei 2020 – remarcăm poziționarea extrem de bună a României, cu o valoare de 28,6% a 
indicatorului, situată peste media UE. Acest fapt se datorează în bună parte tradiției învățământului superior 
românesc, orientat în mare măsură pe domenii de studii în științele exacte, inginerești și construcții.  

Definirea indicatorului 
 
Rata brută de cuprindere reprezintă numărul 
total al studenților cuprinși în învățământul 
superior, indiferent de vârstă, ca raport 
procentual din totalul populației din grupa 
oficială de vârstă corespunzătoare 
învățământului superior. Indicatorul se utilizează 
pentru a evidenția nivelul general de participare 
la educația de nivel terțiar într-un anumit an 
universitar. Acesta reflectă capacitatea 
sistemului de educație de a permite accesul 
populației din grupa respectivă de vârstă. 
Începând din anul universitar 2007/2008 
indicatorula putut fi calculat şi pe medii de 
rezidență ale studenților, metodologia de 
culegere a datelor luând în considerație şi acest 
criteriu. 

Repere europene 
 

Ponderea studenților înscriși la matematică, 

științe și tehnologie reprezintă un indicator 

important din perspectiva obiectivelor Agendei 

Europa 2020. România înregistra la începutul 

anilor 2000 o pondere relativ ridicată a 

numărului de studenți înmatriculați în aceste 

domenii. Indicatorul înregistrează însă o 

scădere rapidă pe parcursul ultimilor ani, de la 

27% la 22% în prezent, valoare sub media 

europeană, dar apropiată de cea a statelor din 

vecinătatea României. 

 
Sursa: Eurostat, 2014. 
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II. Participarea la educație  
Rata brută de cuprindere 
Ponderea studenților înscriși la matematică, științe și tehnologie 
Tabel 8. Rata brută de cuprindere în învățământul universitar 

 
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012* 

2012/ 
2013* 

2013/ 
2014* 

Total 45,0 40,8 28,4 26,5 26,6 

Urban 56,0 53,9 ** ** ** 

Rural 27,2 20,8 ** ** ** 

Feminin 50,7 45,7 31,9 29,8 30,3 

Masculin 39,5 36,2 25,1 23,3 23,2 

Obs. Indicatorul a fost calculat prin raportarea numărului de studenți înmatriculați la 
ciclul de studii licență din țară (fără studenții străini) la populația din grupa de vârste 
19- 23 de ani.  
Sursa: Date calculate pe baza informațiilor INS, 2009-2014. 
 
 

Fig. 5. Evoluția ratei brute de cuprindere în învățământul 
universitar

 
* Valorile indicatorului au fost recalculate pentru perioada 2011-2014 datorită 
modificărilor valorilor populației României aduse de INS pe baza datelor de la 
Recensământul 2011. 
** Valorile nu mai pot fi calculate pe medii de rezidență din cauza  faptului că, 
pentru anii  2011–2012, INS a modificat valorile pentru studenții proveniți din mediul 
rural, iar pentru anul 2013 nu mai sunt disponibile date privind studenții în funcție de 
mediul de rezidență din care provin aceștia. 

Tabel 9. Evoluția ponderii studenților înscriși la matematică, științe, 
tehnologie și construcții în  România 

An 
universitar 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 25,7 23,6 23,5 22,0 21,9 22,7 25,3 28,6 
Sursa: Eurostat, 2014. 
Observație: Potrivit metodologiei folosite de Eurostat, pentru calcularea indicatorului sunt 
avuți în vedere studenții înmatriculați la ciclurile licență, master și doctorat (nivelul ISCED 
5 – 6, cf. ISECD 1997). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Ponderea studenților înscriși la matematică, științe, tehnologie și 

construcții, 2012 

 
Sursa: Eurostat, 2014. 
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III. Rezultate 
Rata de absolvire a învățământului universitar 
Ponderea absolvenților (ISCED 5 și 6) la matematică, științe și tehnologii 
 
Rata de absolvire a învățământului universitar a scăzut semnificativ în ultimii doi ani, ajungând la valoarea de 38,3% în anul universitar 2013-
2014. Prin raportare la populația totală de 21 de ani, doar o treime a reușit să obțină calificare de nivel licență. Există un decalaj semnificativ între 
femei și bărbați în ceea ce privește acest indicator, ceea ce poate genera un dezechilibru pe piața forței de muncă în viitor. 
 
 

 
 
După o creștere spectaculoasă a ratei de absolvire a învățământului superior în 2007/2008, ca efect al 

schimbării structurii sistemului de învățământ superior, rata de absolvire a studiilor universitare de licență 

înregistrează o traiectorie puternic negativă în ultimii cinci ani universitari, ajungând la valori comparabile cu 

cele de dinaintea implementării structurii Bologna. Această evoluție se datorează în special faptului că din 

ce în ce mai puțini tineri aleg să își continue studiile după finalizarea cu diplomă de bacalaureat a ciclului 

liceal. Cu alte cuvinte, valoarea înregistrată în acest an de 36,9% a indicatorului, indică faptul că, prin 

raportare la populația totală în vârstă de 23 de ani, doar o treime a reușit să obțină o calificare de nivel 

licență. Nu e deloc surprinzător acest rezultat, în condițiile în care ratele specifice de cuprindere pe vârste, 

prezentate în anii anteriori indicau deja o participare extrem de redusă la învățământ superior a populației 

cu vârstă teoretică de acces la acest nivel educațional. Scăderea valorii acestui indicator dovedește încă 

odată ponderea redusă în populația totală a persoanelor care urmează și finalizează programele de studii 

universitare de nivel licență. Remarcăm faptul că, din perspectiva acestui indicator, sistemul de învățământ 

superior din România, se află la valori comparabile cu anul universitar 2005/2006. 

 

Există un decalaj semnificativ între femei și bărbați în ceea ce privește rata de absolvire. Este interesant de 

subliniat faptul că, în cazul bărbaților, rata de absolvire cu diplomă de licență este de doar 28,9% în anul 

universitar 2011/2012. Cu alte cuvinte, doar un bărbat din 4 cu vârsta de 23 de ani a reușit să obțină o 

diplomă de licență, în timpul teoretic alocat parcurgerii unui ciclu educațional complet. Implicațiile pe piața 

muncii, precum și la nivel individual, pe parcursul vieții active sunt variate și vor fi resimțite cu siguranță la 

nivel economic, în timp. În ceea ce privește ponderea absolvenților din domeniile matematică, științe și 

tehnologii, remarcăm o evoluție fluctuantă a indicatorului, cu o tendință recentă pozitivă. Cu toate acestea, 

dacă în anul 2005, potrivit datelor înregistrate de Eurostat, România înregistra o valoare peste media 

europeană, în prezent ponderea acestor absolvenți se află cu 2 procente sub valoarea mediei UE 27. 

Definirea indicatorului 
 

Procentul absolvenților unui anumit nivel de 

educație din totalul populației în vârstă teoretică 

de absolvire specifică nivelului respectiv de 

educațieeste un indicator care reflectă calitatea 

și eficiența internă a sistemului de educație, dar 

și rezultatele acestuia. 

În calculul ratei de absolvire  a învățământului 

superior vârsta teoretică de referință a fost de 

23 de ani. 

Repere europene 
 

Ponderea absolvenților la matematică, științe și 

tehnologii se calculează din totalul absolvenților 

de învățământ superior dintr-un anumit an 

universitar. Această pondere face parte din 

sistemul de indicatorii europeni care au fost 

urmăriți în vederea îndeplinirii obiectivelor 

Agendei Europa 2020.  

Sursa: Eurostat 
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III. Rezultate 
Rata de absolvire a învățământului superior 
Ponderea absolvenților (ISCED 5 și 6) la matematică, științe și tehnologii 
 
Tabel 10. Rata de absolvire a învățământului superior 

 
cu și fără examen de finalizare a studiilor de nivel licență cu diplomă de licență 

2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 

Total 65,4 52,3 50,9 37,9 38,3 60,8 50,1 48,7 35,4 36,9 

Feminin 79,8 66,2 62,4 44,6 46,3 74,8 63,6 60,3 42,2 44,9 

Masculin 51,6 38,8 39,8 31,4 30,9 47,5 37,1 37,6 28,9 29,6 

Sursa: Date calculate pe baza Caietelor statistice privind învățământul superior, INS, 2008-2014. 
 

Tabel 11. Ponderea absolvenților în matematică, științe și tehnologie (ISCED 5-6) 

 2009 2010 2011 2012 

UE 27 Total 22,0 21,4 22,6 22,8 

Feminin 11,9 11,6 12,4 12,0 

Masculin 36,7 36,1 37,4 37,5 

România Total 21,7 17,1 20,2 24,8 

Feminin 13,1 10,8 13,9 10,8 

Masculin 34,4 28,0 30,2 36,5 

Observație: Ponderea pe sexe a absolvenților a fost calculată prin raportare la numărul total de femei, respectiv bărbați de vârstă teoretică corespunzătoare.  
Sursa: Eurostat, 2014. 

Sursa: Eurostat, 2014. 

 

Fig. 8. Evoluția ponderii absolvenților din domeniile matematică, științe și 

tehnologii 
Fig. 7. Evoluția ratei de absolvire a învățământului universitar 
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Sursa: EUROSTAT, 2014. 

Participarea la educația universitară 

 
 „Ponderea în cadrul grupei de vârste 30 – 34 de ani a persoanelor 
care deţin o diplomă de studii de nivel minim ISCED 5” este indicatorul 
principal folosit în cadrul Agendei 2020 pentru a măsura performanţa 
sistemelor naţionale de educaţie de nivel universitar. Valoarea medie 
la nivelul UE asumată de statele membre, pentru acest indicator este 
de 40% până în anul 2020. În prezent România se situează pe 
penultimul loc în ceea ce priveşte valoarea acestui indicator. 22,8% 
dintre persoanele din grupa de vârste 30-34 de ani deţineau (2013) o 
diplomă de studii de nivel ISCED 5 (ISCED 6 cf. clasificării ISCED 2011). 
Valoarea se află în graficul de evoluţie al indicatorului asumat de 
România prin Planul Naţional de Reformă 2011-2013, însă este 
semnificativ mai mică faţă de valorile înregistrate în unele state 
vecine. Trebuie subliniat faptul că datele prezentate anterior în 
prezentul raport justifică o prognoză negativă în ceea ce priveşte 
posibilitatea României de a atinge nivelul asumat al acestuia (de 
26,7%), în special datorită scăderii participării la învăţământ 
universitar atât a studenţilor non-tradiţional, cât şi a persoanelor cu 
vârsta teoretică de participare la acest nivel de educație. 

 
Participarea la formarea continuă 

 
Participarea adulților angajați la programe de formare profesională 
reprezintă un indicator care evaluează nivelul de dezvoltare a 
sectorului de învățare continuă (life-long learning). România continuă 
să se poziționeze, din perspectiva acestui indicator, în zona inferioară 
a clasamentului, alături de altestate central și est-europene. 
Dezvoltarea scăzută a acestor forme de educație poate fi privită ca o 
consecință a modului de organizare a activității economice, precum și 
a modelelor culturale și sociale din această zonă geografică. 
Indicatorul justifică nevoia formulării unei strategii coerente, pe 
termen scurt și mediu, privind dezvoltarea acestui sector educațional 
în viitor. Rolul universităților în cadrul acestei strategii ar putea fi unul 
important, mai ales în vederea compensării efectelor produse de 
dispariția treptată a studenților tradiționali din sistemul universitar. 

 

 

Fig. 1. Participarea la formarea continuă a angajaţilor (2013) 

Ţinte europene 2020 în domeniul educaţiei şi formării profesionale 
 

Fig.2. Ponderea (%) în grupa de vârste 30 - 34 de ani a persoanelor care deţin o diplomă de studii 

de nivel ISCED 5 (2013) 



 

 

 

CAPITOLUL 2 

 

REZULTATE ȘI ACȚIUNI RELEVANTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013 – 2014 
 

 

 

 

1. Finalizarea Strategiei Naționale pentru Învățământul Terțiar din România 

2. Asigurarea cadrului normativ necesar funcționării sistemului național de învățământ superior 

3. Acces egal la educația universitară 

4. Asigurarea calității învățământului superior și creșterea competitivității universităților românești 

5. Finanțarea universităților pe bază de performanță  

6. Corelarea programelor de studii universitare cu cerințele pieței muncii 

7. Recunoașterea calificărilor și echivalarea diplomelor 

8. Dimensiunea europeanăși internațională a învățământului superior 

9. Activitatea de control și audit 

10. Gestiunea absorbției fondurilor structurale 
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1. Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar din România 

 

Învățământul și formarea profesională se află în centrul Strategiei Europa 20201 și al mai multor documente europene, inclusiv 

Analiza anuală a creșterii 20142 care a deschis Semestrul European. Învățământul terțiar, după cum stipulează Agenda UE pentru modernizarea 

Învățământului Superior în statele europene, „…joacă un rol crucial în progresul individului și al societății și în furnizarea capitalului uman înalt 

calificat și a cetățenilor eficienți de care Europa are nevoie pentru a crea locuri de muncă, creștere economică și prosperitate.”3 

Prioritățile stabilite prin Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar din România4 vor stabili principalele teme și obiective în 

vederea analizării, elaborării, implementării și evaluării politicilor și inițiativelor relevante, necesare pentru dezvoltarea învățămîntului superior din 

România. Aceste priorități vor include – fără să se limiteze la acestea – inițiative legislative și sectoriale noi, identificarea măsurilor de performanță și 

estimarea costurilor intervențiilor programatice.  

Strategia se va axa pe patru domenii principale de acțiune: 

- promovarea unei participări mai largi în învățământul terțiar, în special pentru grupurile slab reprezentate;  

- îmbunătățirea calității și relevanței învățământului terțiar;  

- dezvoltarea angajamentelor față de economie, în special legătura cu piața muncii și inovarea/antreprenoriatul;  

- consolidarea guvernanței, finanțării, monitorizării și evaluării („condițiile de sprijin”). 

 

2. Asigurarea cadrului normativ necesar funcționării sistemului național de învățământ superior 

 

În concordanță cu activitatea guvernamentală de promovare a unui set coerent de politici, pe parcursul anului universitar 2013-2014, 

Ministerul Educației Naționale a continuat procesul de elaborare a reglementărilor necesare sistemului de învățământ superior. După adoptarea Legii 

nr. 1/2011, în termenele prevăzute, au fost parcurse etapele implementării și, ținând cont de problemele tehnice apărute în aplicarea sa și de solicitările 

venite din teritoriu, au fost adoptate acte normative suplimentare pentru efectuarea corecțiilor necesare. În anul 2014, reglementările adoptate au avut 

                                                 

 
1 Europa 2020, O strategie pentru creșterea inteligentă, durabilă și inclusivă. Comunicarea Comisiei COM(2010) 2020 versiunea finală: p 11, 32 
2 Ancheta anuală a creșterii 2013, Comunicarea Comisiei (13.11.2013) COM(2013) 800 versiunea finală. Disponibilă și la: 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2020/AAC_2014.pdf 
3 Comisia Europeană (2011) „Sprijinirea creșterii economice și a locurilor de muncă – o agendă pentru modernizarea sistemelor de învățământ terțiar din Europa”. Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. COM (2011) 567 versiunea finală, SEC (2011) 1063. 
4 Elaborată cu asistența tehnică a Băncii Mondiale în cadrul unui proiect cofinanțat din Axa 7 al POS DRU – Asistență tehnică. Strategia se află în dezbatere publică - 

http://www.edu.ro/index.php/articles/22312 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2020/AAC_2014.pdf
http://www.edu.ro/index.php/articles/22312
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în vedere necesitatea asigurării accesului și îmbunătățirea calității în învățământul terțiar și adaptarea la nevoile pieței muncii, așa cum reies din 

Recomandările specifice de țară 2014.  

Prin Ordonanța de Urgență nr. 49/2014 se prevede înființarea, în toate instituțiile de învățământ superior, de Centre de consiliere și 

orientare în carieră pentru elevii din anii terminali, studenți și absolvenți, în cadrul cărora vor funcționa unități de analiză și gestiune previzională 

a solicitărilor pieței muncii. În același sens, al facilitării corelării sistemului de învățământ cu piața muncii, se creează posibilitatea stabilirii, la nivelul 

universității, de structuri consultative formate din reprezentanți ai mediului economic și personalități din mediul academic, cultural și profesional 

extern. Prin prevederile aceluiași act normativ se stabilește că învățământul postliceal poate fi organizat și în cadrul unor colegii aparținând 

instituțiilor de învățământ superior acreditate. Astfel, organizarea de către universități a învățământului postliceal poate oferi motivații sporite 

tinerilor absolvenți de liceu (cu și fără bacalaureat) printr-o mai bună calitate a programelor (baza materială, resurse umane) de a urma această formă 

de învățământ. Ulterior, a fost aprobată Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la 

nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în anul școlar 2014-20155. 

Având în vedere caracterul discriminatoriu al Legii educației naționale referitoare la posibilitatea unei persoane de a beneficia, o singură dată, 

de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii – în lege a fost introdus un nou alineat6 care 

prevede că persoana care a beneficiat gratuit de școlarizare în cadrul unui program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat are dreptul de a 

urma un alt program de studii universitare în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare, în anumite condiții. 

În același sens al corectării unor aspecte discriminatorii, asigurându-se astfel exercitarea dreptului constituțional la educație și formare 

profesională continuă, noile reglementări legale dau posibilitatea absolvenților învățământului superior de scurtă durată să participe la programele de  

formare profesională continuă7, iar pentru tinerii angajați pe piața muncii care nu puteau participa la programele de doctorat din cauza 

condiționalității de încadrare ca asistent de cercetare sau asistent universitar, a fost introdusă forma de învățământ cu frecvență redusă a studiilor 

doctorale care, pe de o parte, răspunde acestei nevoi, iar pe de altă parte, diminuează costurile financiare presupuse de acordarea bursei doctorale.  

Din perspectiva deschiderii internaționale a sistemului de învățământ superior, s-a instituit posibilitatea aprobării de către Ministerul Educației 

Naționale universităților/instituțiilor de învățământ superior a unui număr suplimentar de locuri - în limita a 10% din capacitatea de școlarizare stabilită 

de ARACIS pentru programul de studii solicitat - destinat școlarizării cetățenilor europeni și din state terțe sau pentru mobilități academice ale 

studenților în baza acordurilor guvernamentale, universitare sau unor programe speciale aprobate, în condițiile legii. 

                                                 

 
5OMEN 4542/08.09.2014 
6 Art. 142 alin 61 
7 Se înregistrează o dezvoltarea continuă a programelor postuniversitare de perfecționare (680 în 2013) 
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Printre prevederile sale, Ordonanța de Urgență nr. 58/2014 instituie posibilitatea acordării unei subvenții sub formă de sumă forfetară 

personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat și universitar de stat, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 

sau determinată, pentru dezvoltare profesională. De asemenea, este reglementată înființarea, organizarea și funcționarea cluburilor sportive studențești. 

 

3. Acces egal la educația universitară 

 

Ca urmare a măsurilor de adaptare a învățământului superior la cerințele pieței muncii și a facilitării accesului la educația terțiară, ponderea 

populației cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educație terțiară a înregistrat o creștere continuă, de cca. 5 p.p. în ultimii patru ani: 18,1% în anul 2010, 

20,5% în 2011, 21,8% în 2012, 22,8 în 2013 și 25,9% în trimestrul II/2014. 

 

 

Pe parcursul anului 2014 a fost conturat noul cadru general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licență, de master și de doctorat8 și cifra de școlarizare9 pentru anul universitar 2014-2015. Actele normative au avut în vedere accesul absolvenților 

                                                 

 
8 OMEN nr. 5734/2013 
9HG nr. 327/23.04.2014 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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unui anumit nivel de pregătire/calificare către un nivel superior de învățământ, stabilirea echilibrată a numărului de locuri pentru anii I de studii, 

precum și modul optim al organizării formațiunilor de studenți pentru întregul an universitar 2014-2015. Pentru fundamentarea cifrelor de școlarizare 

propuse pentru ciclurile universitare de licență, master și doctorat, s-au luat în considerare următoarele criterii: numărul estimat al absolvenților de 

liceu cu diplomă de bacalaureat din promoția 2014 și din promoțiile anterioare; creșterea calității programelor de studii și inserției absolvenților pe 

piața forței de muncă; creșterea competiției în selectarea candidaților în instituțiile de învățământ superior de stat; respectarea angajamentelor luate în 

cadrul Strategia Europa 2020, privind indicatorul educația terțiară; rezultatele studiilor de inserție a absolvenților pe piața forței de muncă în categoria 

de vârstă 20-30 de ani, efectuate la cerința Ministerului Educației Naționale. 

 

 
Fig. Numărul posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs10 

 

Pentru a avea o abordare unitară, în succesiunea ciclurilor de studii universitare și pentru o deplină concordanță cu suplimentul Europass la 

diplomă dezvoltat de către Comisia Europeană, Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), a fost 

adoptată în 2014 Hotărârea de Guvern nr. 607 de aprobare a conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - 

                                                 

 
10Bilanț Mandat – Mihnea Costoiu, Ministrul Delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică 

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=20257
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studii universitare de licență, acte de studii reglementate în baza Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Această măsură era 

necesară deoarece studenții înmatriculați în anul I de studii universitare de licență, ciclul I, în anul universitar 2011 – 2012, constituie primele promoții 

care finalizează studii universitare de licență, după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Dintr-o altă perspectivă, accesul și participarea la educația în învățământul superior a fost facilitat prin programele sociale derulate: 

alocații pentru bursele studenților – 210,94 mil. lei; alocații pentru cazare și masă în spațiile administrate de către universitățile de stat și în spații 

private – 129,54 mil. lei (aprox. 98.000 de studenți beneficiari); alocații pentru transportul studenților – 24,24 mil. lei (aprox. 270.000 de beneficiari). 

 

Pentru tinerii aparținând minorității rome, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României 

de îmbunătățire a situației romilor, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale alocă, anual, instituțiilor de învățământ 

superior de stat, un număr distinct de locuri pentru candidații de etnie romă. În anul universitar 2013/2014 au fost ocupate 590 de locuri. 

Ministerul Educației Naționale este și beneficiar în cadrul unor proiecte cu finanțare din fonduri structurale ce-și propun dezvoltarea unor 

programe de susținere a persoanelor cu dizabilități în învățământul superior. 

Astfel, prin derularea Proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui program-pilot integrat pentru creșterea accesului la învățământul 

superior pentru persoane cu dizabilități” au fost dezvoltate instrumente informatice (software) pentru îmbunătățirea proceselor și activităților 

educaționale: sistem de conversie a materialului didactic destinat persoanelor cu dizabilități în formate adecvate instruirii acestora; o soluție e-Learning 

dezvoltată, implementată și adaptată pentru persoane cu dizabilități; sistem de evaluare a studenților din grupul țintă, a cadrelor didactice/mentorilor și 

a conținuturilor sistemelor. În cadrul proiectului au fost formate 443 de persoane pentru mentoratul educațional al studenților cu dizabilități și 388 

studenți cu dizabilități au fost asistați, în mod continuu timp de 2 ani, pentru a utiliza facilitățile TIC dezvoltate, fiind sprijiniți și financiar cu burse 

lunare. 

Proiectul cu finanțare europeană EUROSTUDENT, aflat în prezent în cea de-a cincea etapă de implementare, are, ca principal rezultat, 

raportul național Eurostudent precum și raportul comparativ internațional sintetic (în curs de publicare). Aceste rapoarte conține date statistice 

reprezentative la nivelul populației de studenți din România cu privire la diverse teme, printre care și cea referitoare la acces la educația superioară. 

În cadrul proiectului PODCA „Politici Publice Fundamentate în Învățământul Superior: o premisă pentru dezvoltarea României”, a 

fost abordată dimensiunea accesului și a echității în învățământul superior, având ca rezultate: 

- o analiză a sistemului național de învățământ superior din perspectiva accesului și a echității; 

- un set de recomandări pentru îmbunătățirea politicilor actuale naționale; 

- un set de recomandări pentru nivelul instituțional (universități); 

-  o conferință națională care a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene, Ministerului Educației, agenții și consilii naționale, universități, 

studenți și în care s-au dezbătut aspecte legate de politicile de acces și echitate și s-au agreat recomandările mai sus menționate. 

Prin proiectul „Bursa de proiecte”, s-a dezvoltat și susținut cultura de tip inovativ - antreprenorial la nivelul universităților din România prin 

crearea unei platforme online, un spațiu unde ideile și propunerile de afaceri ale studenților să întâlnească potențialul finanțator din mediul de afaceri. 

La universitățile partenere - Universitatea Politehnica București, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, 

Universitatea Ovidius din Constanța – au fost lansate patru laboratoare ce sprijină studenții cu spirit antreprenorial să își dezvolte ideile și să le 
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transforme în proiecte de succes. Studenții beneficiază de acces la echipamentele din laboratoare și la platforma online unde găsesc modalități de 

implementare pentru proiectele lor cu ajutorul mentorilor și al mediului economic.11 

 

 

4. Asigurarea calității învățământului superior, creșterea competitivității universităților românești 

 

Cadrul normativ a fost completat pe parcursul anului universitar prin aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de 

licență/diplomă și disertație12, a procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate13, a 

Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare și Inovare și componența nominală a acestuia14. 

Reglementările promovate de MEN au vizat acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii și a numărului 

maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anii universitari 2013-2014 și 2014-2015. De asemenea, a fost aprobat Nomenclatorul domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar, precum și titlurile conferite 

absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011 - 2012, 2012 - 2013 și 2013 – 201415. 

În ceea ce privește programele doctorale, anul universitar 2013-2014 a fost primul în care s-au aplicat prevederile referitoare la mobilitatea 

conducătorilor de doctorat16, conform cărora „în situația în care conducătorul de doctorat dorește să își desfășoare activitatea de conducere de 

doctorat în cadrul altei IOSUD/IOD care organizează doctorat în domeniul respectiv, acest lucru se poate realiza cu aprobarea celor două senate 

universitare/Prezidiului Academiei Române” 

Pentru a se analiza evoluția în timp a domeniilor de studii universitare de doctorat/domeniilor de doctorat a fost emis OMEN nr. 5037/2013 

privind corespondența între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat și domeniile de doctorat. 

În anul universitar de referință au fost păstrate regulile de atribuire a titlului de doctor prin ordin al ministrului Educației Naționale, după validarea tezei 

de doctorat de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). În anul 2014 au fost atribuite 

3.777 titluri de doctor. 

În anul 2014, a continuat dezvoltarea și actualizarea portalului “Brain Reclaim Romania”, destinat relației cu diaspora din educație și 

cercetare științifică, studenți, profesori universitari și cercetători în inovare, etc. Platforma este o noutate pentru mediul online românesc prin prisma 

faptului că a fost proiectată să răspundă în principal nevoilor cercetătorilor. Aceștia își pot crea un brand personal cu ajutorul acestei rețele având la 

dispoziție facilitați precum: încărcarea publicațiilor, crearea de grupuri de discuții pentru proiecte, găzduirea de evenimente, oportunități profesionale și 

de finanțare – platforma integrând în mod automat anunțurile Euraxess. 

                                                 

 
11http://www.bursa-proiecte.ro/stiri/lansarea-centrului-bursa-de-proiecte-la-universitatea-ştefan-cel-mare-din-suceava.aspx 
12 OMEN nr. 183/2014 
13 OMEN nr. 146/2014 
14 OMEN nr. 252/2014 
15 HG nr. 580/9.07.2014 
16 OMEN nr. 4982/2013 

http://www.bursa-proiecte.ro/stiri/lansarea-centrului-bursa-de-proiecte-la-universitatea-ştefan-cel-mare-din-suceava.aspx
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De asemenea, în anul 2014, a continuat dezvoltarea și actualizarea portalului de anunțuri job-uri/poziții universitare și de cercetare, 

complementar dezvoltărilor portalului european Euraxess - www.euraxess.gov.ro. Acesta vizează dezvoltarea și actualizarea portalului de anunțuri 

locuri de muncă, din prisma resurselor umane din învățământul superior. 

 

În cadrul proiectul Asigurarea calității în învățământul superior prin elaborarea și pilotarea metodologiilor de abilitare și auditare s-a 

realizat pilotarea și testarea fișei de autoevaluare privind auditarea resurselor umane din universități, din cadrul metodologic pentru testarea 

resursei umane, în peste 58 de universități. Totodată a avut loc un atelier de lucru pentru discutarea fișei de autoevaluare privind auditarea resurselor 

umane din universități. În cadrul aceluiași proiect, a fost finalizată varianta 0.4.5 a software-ului SEMPLAG, destinat detectării similitudinii 

textuale, capabil de analiză sintactico-semantică și care, în versiunea bilingvă, poate compara un anumit text cu texte de pe Internet sau cu documente 

stocate în repozitorii proprii. De asemenea, a fost optimizat un repozitoriu test (baze de contrast) cu articole științifice și cărți.17 

Trebuie menționată finalizarea exercițiului internațional de evaluare a universităților românești, în același context al calității, obiectiv 

avut în vedere de două proiecte implementate în perioada decembrie 2011 - noiembrie 2014: proiectul “Performanța în cercetare, performanță în 

predare – Calitate, diversitate și inovare în universitățile din România“ și proiectul “Pregătiți pentru a inova, pregătiți pentru a răspunde mai bine 

nevoilor locale. Calitate și diversitate a universităților din România“. European University Association (EUA), în calitate de partener principal pentru 

cele două proiecte, a realizat raportul final de evaluare instituțională pentru cele 70 de universități românești participante și a formulat recomandări de 

sistem. 

În anul 2014, Institutul de Științe ale Educației a organizat, în parteneriat cu patru universități din România, prima conferință națională pentru 

cercetarea în domeniul educației (CERED). În cadrul conferinței au fost prezentate și discutate cercetări care au vizat: priorități ale cercetării 

educaționale: strategii de transfer către practicile profesionale din domeniu, politici și managementul cercetării educaționale în România, școlile 

doctorale în științele educației, practici, dezvoltări și inovări curriculare. 

 În anul 2014, a continuat procesul de evaluare externă a calității programelor de studii universitare și instituțiilor de învățământ superior. 

ARACIS a evaluat 81 programe de studii universitare de licență în vederea autorizării de funcționare provizorie, 108 programe de studii universitare de 

licență în vederea acredităriiși a evaluat periodic 258 programe de studii universitare de licență. De asemenea, ARACIS a evaluat 11 instituții de 

învățământ superior. Anul2014 a însemnat și reconfirmarea ARACISca agenție înscrisă în EQAR (European Quality Assurance Register). 

 

 

5. Finanțarea universităților pe bază de performanță 

 

Bugetul din 2014, de 22 miliarde de lei, a fost cel mai mare buget acordat până acum Educației și a reprezentat cea mai mare creștere a unui 

buget al educației dintre țările UE din ultimii 5 ani. 

                                                 

 
17http://aer.forhe.ro/ro/repozitoriu 

http://www.euraxess.gov.ro/
http://aer.forhe.ro/ro/repozitoriu
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Alocarea de la bugetul de stat (învățământ superior)18 

 

Finanțarea universităților se realizează pe două direcții principale: de bază și suplimentară. Finanțarea suplimentară încurajează performanța 

universitară și reprezintă minimum 30% din finanțarea de bază. Toate resursele financiare alocate de la bugetul de stat sau provenite din venituri 

proprii sunt utilizate de instituțiile de învățământ superior în condițiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul 

politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare. 

 Fondul alocat pentru finanțarea instituțională în anul 2014 este de 1.787.864.000 lei. 

 Fondul alocat pentru finanțarea complementară: investiții - 81.696.000 lei, obiective de capital și alte dotări - 50.367.640 lei. 

 

Elaborarea Raportului public anual privind Starea finanțării învățământului superior 

În anul 2014, CNFIS a elaborat Raportul public anual – 2013. Starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se 

impun.19 

Acest raport public nu este adresat exclusiv experților și decidenților, ci urmărește descrierea stării actuale a finanțării învățământului superior 

într-o manieră accesibilă tuturor celor interesați de evoluția mediului academic românesc. Raportul include o prezentare, pe larg, a contextul legislativ, 

instituțional și organizațional în care funcționează politica de finanțare a învățământului superior, și schițează evoluția cantitativă a finanțării sistemului  

                                                 

 
18Bilanț Mandat – Mihnea Costoiu, Ministrul Delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică 
19http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2012/08/CNFIS-Raport-public2013-final.pdf 

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=20257
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2012/08/CNFIS-Raport-public2013-final.pdf
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în anii 2001-2013. De asemenea, se descrie, în detaliu, felul în care a fost alocată universităților de stat, în anul 2013, finanțarea instituțională de la 

bugetul MEN. Principalele concluzii ale raportului public anual al CNFIS evidențiază: 

- menținerea subfinanțării sistemului învățământului superior din România care afectează calitatea și performanța învățământului superior 

românesc;  

- menținerea trendului de scădere a numărului de studenți români, ca urmare a diminuării cohortelor populației cu vârste cuprinse între 18 și 26 

de ani. 

- creșterea numărului de studenți străini înmatriculați înînvățământul românesc. 

 

 
Sursa – Ministerul Educației Naționale 

 

- necesitatea, în conformitate cu Programul de Guvernare 2013-2016, de a întări stimulentele financiare pentru creșterea performanței 

universităților din România; 

- necesitatea de a elabora și implementa strategii comune de acțiune cu autoritățile locale, județene și regionale pentru dezvoltarea universităților 

de educație și cercetare științifică și a universităților centrate pe educație; 

- diversificarea surselor de finanțare ale universităților.  
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6. Corelarea programelor de studii universitare cu cerințele pieței muncii 

 

Îmbunătățirea concordanței dintre competențele dobândite de absolvenți și evoluția cerințelor pieței muncii  

În luna noiembrie 2013 a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor. Astfel, sunt 

stabilite la nivel național cele 8 niveluri de calificare ce pot fi dobândite prin sistemul formal de educație și formare profesională din România și prin 

recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în contexte nonformale și informale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții. 

S-a realizat o primă schiță a raportului de referențiere a Cadrului Național al Calificărilor la Cadrul European al Calificărilor, raport ce a fost 

prezentat în cadrul grupului consultativ privind Cadrul European al Calificărilor în luna iunie 2014, la nivelul Comisiei Europene. Raportul final, ce va 

cuprinde și observațiile membrilor grupului consultativ, va fi prezentat la întâlnirea de lucru din primul trimestru al anului 2015. 

Registrul Național al Calificărilor - definit ca o bază de date la nivel național care stabilește corespondența dintre ocupațiile prevăzute în 

Clasificarea Ocupațiilor din România și nivelul lor de calificare, în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor (CNC) - este alcătuit din Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) și Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România - RNCP. Pentru a permite 

utilizatorilor să consulte mai ușor baza de date RNCIS și să extragă informațiile necesare, a fost modificată interfața și au fost adăugate funcțiuni 

suplimentare. Pe parcursul anului 2014, în RNCIS au fost introduse, de către universități, 67 de oferte proprii și alte 28 de actualizări de oferte. 

Este elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România. Operaționalizarea Registrului 

Național al Calificărilor va fi realizată în anul 2015. Urmează să fie dezvoltate/actualizate Registrul național al furnizorilor de formare profesională 

transfrontalieri și Registrul național al furnizorilor de formare profesională autorizați. 

A continuat activitatea de actualizare a competențelor asociate programelor de studii și introducerea de noi competențe. Au fost actualizate 130 

de grile de master și au fost validate 4 noi calificări universitare de licență, în vederea acreditării de către ARACIS a programelor universitare de studii 

de licență aferente. 

Pentru îmbunătățirea mobilității absolvenților sistemelor de educație și formare profesională și utilizarea eficientă a instrumentelor de mobilitate 

din portofoliul european Europass, ministerul a introdus informații și precizări suplimentare privind competențele dobândite de către absolvenți în 

Suplimentul la diplomă pentru ciclul Bologna și Suplimentul la certificatul de calificare profesională. 

 

Organizarea de conferințe și elaborarea de rapoarte privind inserția pe piața muncii a absolvenților de învățământ superior (studii de 

tip Tracer Study) 

Printr-un proiect strategic cu finanțare europeană se realizează o platformă informatică ce va facilita accesul universităților la instrumentele de 

monitorizare deja dezvoltate după modelul Tracer Study. Analiza preliminară a identificat o serie de instrumente utilizate de universități/alte instituții 

pentru consultarea studenților și a integrat rezultatele din cadrul unor proiecte anterioare. 

Pe baza rezultatelor analizei menționate se va elabora un nou studiu de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii. În prezent, se 

finalizează metodologia de elaborare a studiului și se redactează chestionarul național de monitorizare.  
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Totodată, se realizează o analiză detaliată a situației actuale de la nivelul universităților din România privind implicarea absolvenților, modul de 

desfășurare a activităților de monitorizare a parcursului profesional al acestora și percepția reprezentanților universităților asupra utilității acestor studii. 

Pe parcursul anului universitar 2013/2014, au fost organizate, de către 53 de instituții de învățământ superior, 206 conferințe pentru difuzarea 

informațiilor legate de inserția absolvenților și au fost publicate 260 de rapoarte care să cuprindă informații privind inserția pe piața forței de muncă. 

 

Corelarea periodică a conținuturilor programelor de studii oferite cu competențele cerute de piața muncii 

Din această perspectivă, toate instituțiile de învățământ superior sunt angrenate într-un proces periodic, coordonat de Agenția Română pentru 

Asigurarea Calității în Învățământul Superior, de redefinire a competențelor cerute de piața muncii pentru fiecare calificare, a instrumentelor de 

evaluare a competențelor dobândite, de evaluare comparativă a studenților din diferite universități și de comparare a rezultatelor obținute cu cele din 

Raportul anual de evaluare internă. 

Au fost evaluate sau reevaluate toate programele de studii universitare de licență din structura universităților acreditate sau autorizate să 

funcționeze provizoriu, exceptându-le pe cele care funcționează în lichidare, conform HG privind structura instituțiilor de învățământ superior20 - 135 

de programe de studii universitare de licență intră în lichidare începând cu anul universitar 2013 – 2014.  

S-a finalizat Metodologia de evaluare externă în vederea acreditării și evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de masterat și s-a 

planificat activitatea de evaluare. De asemenea, a început procesul de acreditare de noi domenii de studii universitare de master și de încadrare a unor 

programe de studii universitare de master în domenii de studii universitare de master acreditate. 

În acest moment, toate universitățile acreditate au fost evaluate cel puțin o dată. Unele universități au fost reevaluate, altele sunt în curs de 

derulare a procedurii de reevaluare. Au fost evaluate extern 947 de programe (o dată la 5 ani) de la 77 instituții de învățământ. 

 

Implicarea partenerilor sociali reprezentativi în corelarea standardelor ocupaționale asociate cu cerințele pieței muncii 

În decursul anului 2014 au fost consultați 3 parteneri reprezentativi. Pe parcursul anului 2014 au fost consultate 18 Comitete Sectoriale, 

Federații și Patronate de profil în activități precum: elaborare de standarde ocupaționale, stabilire de niveluri de calificare, introducere de calificări în 

Nomenclatorul Calificărilor pentru care se pot organiza cursuri de calificare. De asemenea, în 2014 au fost inițiate 40 de standarde ocupaționale dintre 

care 28 au fost aprobate și 12 se află în proces de elaborare. 

 

Consolidarea sistemului de consiliere și orientare profesională a studenților prin înființarea de centre de consiliere și orientare în 

carieră 

                                                 

 
20Hotărâre de Guvern nr. 493/17.07.2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ 

superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii 

transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul 

universitar 2013-2014 
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Au fost înființate și dotate cu echipamente IT Departamente de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii din 50 de centre de 

consiliere din universități, iar pentru unele dintre acestea s-au recrutat angajați din rândul cadrelor didactice. Toate cele 92 de universități, vor trebui să 

înființeze, până în trimestrul I 2015, Centre de consiliere și orientare în carieră. 

 

Pentru a susține consilierea carierei studenților din anii terminali, Centrul Național Euroguidance a extins colaborarea cu partenerii instituționali 

(NBCC Romania - National Board for Career Counselling și Universitatea Titu Maiorescu), prin organizarea unor seminarii de formare ținute de 

experți străini,pentru consilierii din învățământul universitar. 

 

Proiecte relevante pentru corelarea sistemului de învățământ superior cu solicitările de pe piața muncii: 

Prin proiectul „Convergența pregătirii universitare cu viață activa în domeniul economic”21 au fost create 3 centre pentru practică în 

domeniul economic și 3 aplicații informatice. Numărul studenților sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă a depășit preconizările proiectului și 

anume au fost implicați 496 de studenți față de 450 estimați la demararea proiectului.  

Pe parcursul proiectului: 

- au fost încheiate un număr de 9 schimburi de experiență și bune practici; 

- au fost realizate 6 ateliere de lucru pentru analiza competențelor necesare din perspectiva experienței tutorilor; 

- au fost formați 18 tutori și au fost realizate 570 de suporturi de curs; 

- un număr de 15 companii au fost implicate în instruirea studenților față de cele 9 preconizate la demararea proiectului. 

Proiectul „Pregătiți pentru a inova, pregătiți pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităților din 

România” (proiect finalizat)22 și-a propus evaluarea celor 48 de universități românești ce fac parte - conform evaluării MECTS 2011 – din categoria 

“universități centrate pe educație” (29 au răspuns, în final, invitației de a participa la acest exercițiu) pe baza unei metodologii internaționale de 

evaluare. Pentru aceasta, a fost dezvoltat și implementat un mecanism de colectare date și analiză în vederea realizării evaluării primare a 

universităților, s-a facilitat transferul de cunoaștere prin dezvoltarea unei platforme de tip Observator pentru analiză și raportare periodică privind 

politicile de diferențiere/evaluare a universităților și a fost dezvoltat un program de formare pentru personalul universitar pe tema integrității. 

În cadrul proiectului „Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii” - implementat în perioada noiembrie 2010 – 

ianuarie 2014 – s-a urmărit îmbunătățirea adaptării sistemului de învățământ superior la nevoile pieței muncii aflate în permanentă schimbare prin 

dezvoltarea, testarea, pilotarea și implementarea unor instrumente, proceduri, metodologii și mecanisme, în vederea interconectării sistemului de 

învățământ cu piața muncii. 

La finalul implementării proiectului, relevant din perspectiva corelării cu piața muncii, este cadrul practic constând într-o aplicație web-based 

de tip portal de job-uri (http://joburi-absolventi.edu.ro) care va oferi posibilitatea interacțiunii studenților, absolvenților, companiilor și cadrelor 

didactice punând la dispoziție oportunități de integrare în piața muncii, dar și o bază de date unitară la nivelul celor 50 de universități participante în  

                                                 

 
21https://www.centre-economice.ro/ 
22http://pe.forhe.ro/ro/despre-proiect-2 

http://joburi-absolventi.edu.ro/
https://www.centre-economice.ro/
http://pe.forhe.ro/ro/despre-proiect-2
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proiect. Din perspectiva prognozei cererii de forță de muncă pe termen mediu și lung, vor putea fi generate rapoarte periodice la nivelul universităților 

implicate și rapoarte la nivel național privind inserția studenților/absolvenților pe piața muncii din România. 

 

În cadrul proiectului Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă (ce urmează a fi finalizat în trimestrul III 2015) au 

fost finalizate un raport de analiză a nevoilor și funcționalităților necesare pentru interoperabilitatea sistemelor de gestiune existente la nivelul 

sistemului de învățământ superior și un document de prezentare a metodologiilor și instrumentelor pentru consultarea studenților și absolvenților. Sunt 

în curs de implementare: un sistem de raportare (3 seturi de rapoarte - statistice, la nivel de management, la nivel de student), un modul preluare date 

de contact studenți/absolvenți, o componentă preluare profil pentru rețea social media, un modul analiză rezultate. Toate acestea contribuie la 

implementarea de instrumente integrate la nivel național, pentru urmărirea parcursului educațional al tinerilor și al posibilităţilor de angajare ale 

absolvenților de studii superioare, în vederea îmbunătățirii capacitații sistemului de învățământ superior de a susține dezvoltarea economică și socială și 

de a crește relevanța învățământului superior pentru piața forței de muncă. Implementând aceste instrumente, integrate la nivel național, se asigură 

unicitatea și consistența datelor privind sistemul de învățământ superior, având un rol important în fundamentarea pe termen mediu și lung a politicilor 

și strategiilor publice în domeniu. 

Proiectul „Creșterea capacității administrative a sistemului public de cercetare, dezvoltare și inovare din România, pentru a răspunde pe 

termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României”23 (inițiat în 2013, cu termen de finalizare în septembrie 

2015), prin creșterea capacității instituționale a MEN de a formula politici publice în domeniul CDI, permite o mai bună alocare a resurselor financiare. 

Au fost finalizate Raportul de evaluare a proceselor de dezvoltare și implementare a politicilor publice în domeniul CDI de către MEN și Analiza 

scientometrică a ariilor de dezvoltare tehnologică și inovare. Sunt în curs de finalizare Metodologia de evaluare a activității de inovare desfășurată de 

institutele naționale de cercetare și Harta dinamică a ariilor de dezvoltare tehnologică și inovare. Astfel, implementarea proiectului va determina 

schimbări structurale ale sistemului public de CDI și va contribui la dezvoltarea de noi programe privind resursele umane și infrastructurile de 

cercetare. 

Corelarea curriculei postuniversitare cu nevoile cetățenilor în contextul Agendei Digitale 2020 

Proiectul Pregătirea sistemului național de e-Administrație în România, care se implementează la nivelul UEFISCDI, urmărește realizarea mai 

multor activități destinate administrației publice locale și centrale, cetățeni, studenți și absolvenți: digitalizarea cursurilor și susținerea inițiativelor de 

acces liber la informații; corelarea de programe postuniversitare cu nevoile de instruire ale administrației publice locale și centrale; realizarea de cursuri 

online cu acces liber pentru utilizarea instrumentelor TIC în activitățile curente; susținerea inițiativelor de utilizare a tehnologiilor de tip open-source. 

 

 

 

 

                                                 

 
23http://incd.forhe.ro/ 

http://incd.forhe.ro/
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7. Recunoașterea calificărilor și echivalarea diplomelor 

 

Pentru recunoașterea în România a diplomelor de acces la învățământ superior, obținute în străinătate, a fost aprobată24 lista acestora - 

obținute în state UE, dar și state non UE - și condițiile aferente pentru echivalarea acestora cu diploma de Bacalaureat din România, fapt ce facilitează 

accesul în învățământul superior atât pentru tinerii români întorși în țară, cât și pentru acei străini care doresc să studieze în România. 

O noutate legislativă o reprezintă aprobarea25 programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, 

dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, în vederea transpunerii anumitor prevederi din Directiva 2013/55/EU a Parlamentului European și a 

Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 

1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”). Acest ordin comun se 

aplică atât școlilor post-liceale sanitare, cât și instituțiilor acreditate de învățământ superior de profil. 

Au continuat demersurile în direcția dezvoltării și implementării la nivel național a Sistemului de informare al pieței interne26 în vederea 

facilitării liberei circulații a lucrătorilor români și a recunoașterii calificărilor profesionale ale cetățenilor europeni. 

Statistica istoricului cererilor primite și trimise de România prin sistemul IMI, componenta Calificări Profesionale, demonstrează că obiectivul 

general al inițiativei Comisiei Europene - dezvoltarea Sistemului de informare al pieței interne prin crearea și consolidarea rețelei IMI pentru 

Calificările Profesionale (IMI PQ NET) – a fost atins și în România. Astfel, în perioada octombrie 2013-iunie 2014, au fost formulate 649 de întrebări 

cu privire la diplomele de nivel preuniversitar, universitar și la certificatele eliberate de furnizorii de formare profesională, dintre care 34 de cereri au 

fost trimise de autoritățile din România, iar celelalte 615 cereri au fost primite de autoritățile din România. 

Rețeaua IMI PQ NET Ro include toate organizațiile (parteneri sociali) și asociațiile profesionale din România care sunt abilitate prin lege sau 

alte acte administrative să reglementeze procesele de recunoaștere a calificărilor profesionale, atât pentru profesii reglementate, cât și pentru cele 

nereglementate, precum și să elaboreze standarde și metodologii pentru formarea, certificarea și validarea competențelor pentru aceste calificări. 

Pentru perioada de referință, trebuie menționată și închiderea, la data de 11.07.2014, de către Comisia Europeană, a dosarului EU PILOT 

6163/14/MARK, premergător declanșării procedurii de infringement împotriva României, cu privire la modul de obținere de către cetățenii 

italieni a diplomelor de Licență, în specializările Medicină și Medicină dentară, la instituții acreditate de învățământ superior de profil din România. 

Deschiderea acestui dosar EU PILOT de către Comisia Europeană a condus la elaborarea/ modificarea și completarea, de către instituțiile de 

învățământ superior de profil, a Metodologiilor de înscriere, înmatriculare și finalizare a studiilor aplicabile cetățenilor străini. 

 

 

                                                 

 
24 Nota nr. 137/CNERD/15.04.2014 
25 Prin Adoptarea Ordinului Ministrului Educației Naționale, Ministrului delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică și Ministrului Sănătății 

nr. 4317/943/2014 
26Proiectul Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România) a fost implementat de către Ministerul Educației Naționale în 

perioada 1 noiembrie 2010 – 28 februarie 2014 
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8. Dimensiunea europeană și internațională a învățământului românesc 

 

În domeniul Afacerilor Europene a fost asigurată participarea activă la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene, în cadrul 

structurilor reprezentative ale acesteia - Consiliul Educație, Comitetul Educație și grupurile de lucru organizate de Comisia Europeană.  

- În cadrul reuniunii Consiliului Educație, care a avut loc la data de 25 noiembrie 2013, miniștrii de resort au adoptat documentul referitor la  

Dimensiunea globală a învățământului superior european.  

- Totodată, în cadrul Consiliului din 24 februarie 2014, a fost adoptat documentul O educație și o formare profesională eficace și inovatoare 

pentru a investi în abilități - sprijinirea semestrului european 2014. 

- De asemenea, în cadrul Consiliului Educație din 20 mai 2014, au fost adoptate documentele referitoare la Conducerea eficace în educație și 

Proiectul de concluzii ale Consiliului privind asigurarea calității în sprijinul educației și formării profesionale. 

MEN a contribuit activ la elaborarea cadrului de implementare în România a noului Program european integrat în domeniul educației, 

formării profesionale, tineretului și sportului Erasmus+. În acest context, menționăm lansarea națională a Programului (organizată împreună cu 

Agenția Națională pentru Programe în Domeniul Educației și Formării Profesionale), la care a participat Comisarul european pentru Educație. 

- S-a asigurat participarea activă la reuniunile comitetelor de management ale acestui Program, monitorizarea și coordonarea tranziția de la 

generația anterioară de Programe europene Învățare pe tot parcursul vieții (LLP)și Erasmus Mundus, la actuala generație de programe Erasmus+, care 

se vor desfășura în perioada 2014 – 2020. 

- În anul academic 2013-2014, au participat în programul Erasmus 70 de universități publice și private din România. Bugetul absorbit a fost de 

16.400.000 Euro. Cu acest buget s-au finanțat mobilitățile pentru 5.000 studenți și 3.000 profesori și personal administrativ din universități. În același 

timp, au venit în România 1.900 studenți și 1.500 profesori.  

- Prin Programul Erasmus Mundus au venit în România 154 studenți din țări non-UE, iar în Programul Tempus, 25 de universități din România 

au fost implicate, în calitate de coordonator sau partener. La proiectele de mobilitate finanțate prin Mecanismul SEE27 au participat 15 universități, cu 

un buget de 470. 000 euro, prin care s-au finanțat mobilitățile a 58 de studenți și 73 de cadre universitare. 

- Au beneficiat de burse finanțate integral de către statul român aproximativ 200 de bursieri români, care au urmat stagii în China, Rusia, 

Bulgaria, Grecia, Serbia, Cehia, Vietnam, India, Italia, Israel, Belgia. Bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” 

la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția au însumat până la 200 de 

luni de burse anual, cu durata de minimum 2 luni consecutive și maximum 2 ani consecutivi. Domeniile selectate pentru studii în 2013-2014 au fost 

                                                 

 
27 Reamintim că la 21 martie 2012 s-a semnat  Memorandumul  de înțelegere între guvernul României și  guvernele din Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru implementarea 

Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009 – 2014, prin care României i se alocă  fonduri în valoare de 176.443.750 euro. 
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limbi străine (rusă, chineză, bulgară, coreeană, greacă, franceză), științe economice, inginerie, relații internaționale, arte plastice, istorie, arheologie. Au 

fost preferate stagiile de 1 an universitar și cele de cercetare doctorală. 

- Totuși, rapoartele de cercetare întocmite de ISE în urma participării la proiectul EUROSTUDENT au indicat faptul că mobilitatea internațională 

a studenților din România este încă redusă. Pe de o parte, costurile acoperite doar parțial prin programul european Erasmus, pe de altă parte 

necunoașterea suficientă a unei limbi de circulație internațională precum și lipsa unei motivații personale (majoritatea studenților nu cred că această 

mobilitate le-ar putea oferi vreun câștig personal) sunt elementele principale care afectează participarea studenților din România la mobilități 

internaționale. 

- Din datele transmise de către universități28, a rezultat că numărul de studenți străini înmatriculați în România este de 23.475 (în 77 de 

universități de stat și particulare), pentru care sunt organizate 213 agenții de sprijin și consiliere. 

- În ceea ce privește participarea la activitățile Institutului Universitar European de la Florența (IUE), ulterior adoptării Hotărârii de Guvern nr. 

990/2013, privind plata contribuției anuale a României la IUE, țara noastră a participat pentru prima dată în calitate de membru cu drepturi depline la 

Consiliul Superior și la Comitetul de Buget al acestei instituții.  

- S-a asigurat reprezentarea în grupul de coordonare al Ariei Prioritare 9 Invest in people and skills(AP9) a Strategiei Uniunii Europene pentru 

regiunea Dunării (SUERD)29, participând activ la toate evenimentele, precum reuniunile consiliului consultativ și ale grupului de coordonare 

interministerial, reuniunile grupului coordonator AP9, conferințe, seminare, ateliere de lucru etc. 

- Axele principale de lucru în cadrul AP9 includ: adaptarea programelor de învățământ și restructurarea sistemului de educație și formare 

profesională în conformitate cu cerințele pieței forței de muncă; sprijinirea parteneriatelor public-privat și mediul academic, prioritate pentru realizarea 

obiectivelor care abordează creșterea economică și dezvoltarea urbană; includerea a cât mai multe universități în rețeaua SUERD și participarea 

acestora la mobilități academice, inclusiv cele derulate în cadrul programului de cooperare regională CEEPUS, precum și implicarea în proiecte de 

cercetare. 

- Sprijinirea românilor de pretutindeni se realizează îndeosebi prin acordarea unor locuri cu bursă și locuri cu scutire de taxe școlare, aprobate, 

anual, prin hotărâri de guvern privind cifra de școlarizare în învățământul preuniversitar și superior de stat. 

- Pentru anul universitar 2013-2014, Ministerul Educației Naționale a alocat un număr de aproximativ 490030 de locuri cu bursă și cu scutire de 

taxe școlare pentru românii de pretutindeni, dintre acestea fiind ocupate aproximativ 2900. 

                                                 

 
28 Conform Raportului ce rezultă din recomandările și comentariile cuprinse în Raportul final al Băncii Mondiale referitor la evaluarea funcțională a învățământului superior din 

România 
29Inițiativă de cooperare macro-regională, la care participă 14 state membre UE și terțe din bazinul Dunării: Austria, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania, 

Muntenegru, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria 
30 Pentru anul universitar 2014-2015 a fost menținută aceeași ofertă. 
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- Totodată, pentru promovarea românismului și păstrarea identității culturale românești, Ministerul Educației Naționale intenționează atragerea 

unui număr cât mai mare de români de pretutindeni, care să opteze pentru studii în limba română, în cadrul unităților de învățământ preuniversitar și 

instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pe locuri cu bursă și cu scutire de taxe școlare. Astfel, în vederea păstrării identității 

lingvistice, Ministerul Educației Naționale vine în sprijinul românilor de pretutindeni, care nu au studiat ultimii 4 ani în limba română, oferindu-le 

locuri cu bursă și cu scutire de taxe școlare începând cu anul pregătitor (în cursul căruia se studiază structura lingvistică și gramaticală a limbii române, 

precum și terminologia de specialitate pentru domeniul de licență ales) și continuând cu studii de specialitate, începând cu anul I de licență. 

- Lectoratele de limba română reprezintă principalul instrument al statului român de promovare a limbii, literaturii, culturii și civilizației 

românești în mediul academic din afara țării. Susținerea activității lectoratelor existente, crearea altora noi și gestionarea întregii lor activități intră în 

atribuțiile Institutului Limbii Române, a cărui misiune este de a pune în practică politica Ministerului Educației Naționale legată de studiul limbii 

române în instituții de învățământ de peste hotare. 

- În anul universitar 2013-2014 rețeaua de lectorate de limba română îngloba 45 de lectorate, active în tot atâtea universități din 26 de state de pe 

3 continente. Numărul total de lectori români prezenți la post a fost de 45. Din cele 45 de lectorate, 2 au fost deschise în anul universitar 2013-2014 la - 

Universitatea din Tampere, Republica Finlanda, respectiv Universitatea din Karaganda, Republica Kazahstan. 

- O nouă organizare a corpului lectorilor de limba română a fost instituită prin HG nr. 837/2014 privind înființarea și funcționarea lectoratelor de 

limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate. În perioada 9-13 octombrie 2014, la Arizona State University, Statele 

Unite ale Americii a fost organizată Conferința anuală „Limba română în lume“31. 

Pe parcursul anului universitar au fost semnate următoarele documente interguvernamentale/interministeriale cu state membre ale UE 

și EFTA: 

 Protocolul celei de-a VII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale România – Baden-Württemberg (București, 22 noiembrie 2013). 

 Protocolul celei de-a VI-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale România - Ungaria (Budapesta, 15 iulie 2014). 

 Programul de colaborare în domeniul educației între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Educației, Științei, 

Cercetării și Sportului din Republica Slovacă pentru anii 2013-2016 (Bratislava 22 iulie 2013).  

 

9. Activitatea de control și audit 

 

Cele șase misiuni de control și monitorizare realizate pe parcursul perioadei de referință, de către Ministerul Educației la instituții din sistemul 

național de învățământ superior, au urmărit gradul de realizare, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor instituțiilor din sistem, stabilite în 

                                                 

 
31 Conform HG nr. 659/31.07.2014 
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concordanță cu propria lor misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență, protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor 

datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei, precum și respectarea legii, normelor și reglementarilor specifice și a deciziilor conducerii. 

Au fost soluționate 42 de sesizări având ca obiect nerespectarea legislației în vigoare în învățământul superior (elaborarea și/sau aplicarea 

necorespunzătoare a prevederilor documentelor normative în vigoare, inclusiv a regulamentelor elaborate de către instituțiile de învățământ superior în 

baza autonomiei universitare, ce vizează în principal: elaborarea planurilor de învățământ; elaborarea programelor analitice/ fișelor de disciplină; 

organizarea și desfășurarea examenului de admitere; organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor; acordarea drepturilor studenților; 

organizarea și desfășurarea activității de selecție, evidență și promovare a personalului didactic universitar; organizarea și gestionarea actelor de studii 

și a documentelor pe baza cărora se întocmesc acestea; exercitarea funcțiilor manageriale; utilizarea fondurilor bugetare și extrabugetare; evidența și 

gestiunea patrimoniului). 

În baza prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare și OMECT nr. 5281/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în structura Ministerului Educației Naționale, în 

anul universitar 2013-2014 au fost derulate 3 misiuni de audit public intern, verificându-se, în special, activitatea compartimentelor de audit din cadrul 

universităților ,,Valahia” din Târgoviște, ,,Petru Maior” din Târgu Mureș, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. 

Recomandările au vizat întocmirea programelor de asigurare și îmbunătățire a calității, întocmirea unui plan anual de audit public intern care să asigure 

condițiile necesare îndeplinirii acestuia și evitarea oricăror întârzieri în elaborarea proiectului Raportului de audit public intern. 

 

10. Gestiunea absorbției fondurilor structurale 

 

Organismul Intermediar POS DRU, conform acordului de delegare de funcții, are funcții delegate de către AMPOSDRU, funcții specifice de 

gestiune a intervențiilor din Fondul Social European (FSE) pentru domeniul educației și formării profesionale în cadrul Programului Operațional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007-2013, axa prioritară 1 cu domeniile majore de intervenție (DMI) 1-5 și axa prioritară 

2, cu domeniul major de intervenție 2. OI POSDRU finanțează intervenții privind asigurarea calității în învățământul universitar, îmbunătățirea 

managementului universitar, creșterea accesului la educația universitară, dezvoltarea învățământului superior bazat pe competențe (programe de licență 

și masterat), sprijinirea tinerilor cercetători prin programe doctorale și postdoctorale. 

În cadrul Domeniului Major de Intervenție 1.2, au fost promovate proiecte care urmăresc dezvoltarea sistemului național de management și 

asigurare a calității în învățământul superior, dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor în Învățământul Superior, corelarea ofertei învățământului 

superior cu cerințele pieței muncii și societății bazate pe cunoaștere, identificarea mecanismelor pentru dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor între 

universități, comunitatea de afaceri și sectorul de cercetare-dezvoltare, precum și facilitarea și asigurarea accesului la educația universitară. De 

asemenea, au fost sprijinite activitățile destinate restructurării și îmbunătățirii învățământului superior la nivel de sistem. În cadrul Domeniului Major 

de Intervenție 1.2 au fost contractate până în acest moment 183 de proiecte dintre care, în implementare, sunt 82 proiecte. Ca urmare a operațiunilor 
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finanțate prin POSDRU 2007-2013, au fost sprijinite 683 de programe, au fost acreditate conform standardelor de calitate în învățământ 96 universități, 

au fost implementate 455 de programe de licență/ masterat conform CNCIS și au fost validate 795 de calificări. Valoarea contractată 2007-2013, în 

cadrul DMI 1.2, a fost de 209.343.500 lei, iar valoarea rambursată până la data de 31.12.2014 a fost de 34.707.191 lei.  

 În cadrul Domeniului Major de Intervenție 1.5, au fost promovate proiecte destinate îmbunătățirii formării inițiale a viitorilor cercetători în 

cadrul programului doctoral al treilea ciclu al învățământului superior, conform procesului Bologna. Cuantumul bursei de care au beneficiat doctoranzii 

a fost de aproximativ 2.200 lei/lună/doctorand în România și pentru bursa în străinătate cuantumul bursei nu a depășit 4.200 lei/lună/doctorand. În 

cadrul DMI 1.5 au fost contractate, până în acest moment, 171 de proiecte cu valoarea contribuției FSE de 1.647.663.070 lei. Au fost finalizate 135 

proiecte cu o valoare contractată de 424.106.296 lei și validată de 41.402.055 lei.  

Ca urmare a operațiunilor finanțate prin POSDRU 2007-2013 la nivelul instituțiilor de învățământ, au obținut titlul științific de doctor 2796 

studenți. În cadrul proiectelor, au fost realizate 26.789 lucrări științifice, din care 19.257 publicate de doctoranzi și cercetători - programe doctorale și 

9.098 publicate de doctoranzi și cercetători - cercetare post doctorală. Sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctoranzi are ca scop 

îmbunătățirea participării la programe doctorale și post-doctorale, dezvoltarea mobilității academice pentru doctoranzi și cercetători, creșterea 

atractivității și motivației pentru alegerea unei cariere în cercetare și posibilitatea de a beneficia de stagii de studii într-o universitate/centru de cercetare 

din UE. 

Astfel, în anul 2014 în cadrul proiectelor OI POSDRU care au ca beneficiar instituții de învățământ superior au fost procesate 182 de cereri de 

rambursare pentru care s-a solicitat suma de 181.167.921 lei și a fost plătită suma de 73.731.859 lei. De asemenea, au fost procesate 48 de cereri de 

rambursare privind restituirea TVA - ului prin care s-a solicitat suma de 3.291.197 lei și a fost plătită suma de 1.456.010 lei. 
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CAPITOLUL 3 

 

PRIORITĂȚI ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 2015 

 

 

 
 

1. Asigurarea cadrului normativ necesar funcționării sistemului național de învățământ superior  

2. Asigurarea autonomiei învățământului superior și a cercetării universitare, asociată cu răspunderea publică 

3. Creșterea competitivității universităților românești 

4. Acces egal la educația universitară  

5. Asigurarea calității învățământului superior 

6. Finanțarea universităților pebaza unor indicatori de calitate 

7. Corelarea programelor de studii universitare cu cerințele pieței muncii 

8. Recunoașterea calificărilor și diplomelor 

9. Dimensiunea europeană și internațională a învățământului superior 

10. Gestiunea absorbției fondurilor structurale 
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1. Asigurarea cadrului normativ necesar funcționării sistemului național de învățământ superior 

 

După adoptarea Strategiei Naționale pentru Învățământul Terțiar din România32, aceasta va reprezenta cadrul dezvoltării sistemului de 

învățământ superior pentru perioada 2014-2020. 

Acțiunile corespunzătoare celor 3 piloni, conform cadrului strategic, sunt: 

 

A. Angajarea sectorului pentru îmbunătățirea participării în toate domeniile 

1.1.  Facilitarea transferului și traseului studenților prin toate nivelurile sistemului de învățământ, în special de la învățământul secundar către 

cel terțiar și mai departe prin învățarea pe parcursul întregii vieți 

1.2. Eliminarea obstacolelor care împiedică sau opresc potențialii sau actualii studenți în atingerea obiectivelor lor educaționale 

1.3. Crearea și dezvoltarea de capital uman prin creșterea gradului de participare 

1.4. Sprijinirea studenților în a lua decizii informate cu privire la traseul lor învățământul terțiar 

 

B. Promovarea dezvoltării de programe academice de înaltă calitate, adaptive 

2.1. Echiparea studenților atât cu competențe transversale de bază, cât și asigurarea unei înțelegeri aprofundate asupra disciplinelor selectate 

2.2. Adaptarea programelor și curriculumului. pentru a reflecta progresul din domeniul metodologic și tehnologic 

2.3. Promovarea creșterii calității pregătirii profesorilor la toate nivelurile din sector 

2.4. Oferirea unei game variate de programe care să răspundă cerințelor pieței muncii și studenților 

 

C. Promovarea angajamentului strategic cu agenții economici 

3.1. Colectarea feedback-ului din economie care să documenteze prioritățile instituționale și politicile naționale 

3.2.  Conectarea învățământului terțiar la economie și societate pentru a stimula dezvoltarea economică și socială 

3.3. Pregătirea forței de muncă pentru a conduce și sprijini creșterea economică la nivel național și regional 

 

Cadrul strategic al învățământului terțiar pune accentul pe trei „condiții de sprijin”33, aceste trei domenii trebuind să fie suficient de 

riguroase pentru a reflecta/ sprijini activitățile stabilite în cadrul pilonilor: 

                                                 

 
32 Strategia se află în dezbatere publică - http://www.edu.ro/index.php/articles/22312 
33Aproape toate sistemele naționale de învățământ terțiar sunt recalibrate în funcție de aceste trei domenii. 

http://www.edu.ro/index.php/articles/22312
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- finanțare,  

- guvernanță și responsabilizare 

- instituționalizarea procesului de elaborare de politici bazate pe date concrete. 

 

Condiții de sprijin: 

a) Asigurarea unei finanțări adecvate și eficiente 

 Asigurarea de fonduri suficiente pentru a sprijini universități de calitate ridicată 

 Alocarea de fonduri în contextul performanței instituționale potrivit obiectivelor de politică și a rezultatelor așteptate 

b) Promovarea unei guvernanțe eficiente 

 Implicarea părților interesate în procesul de identificare și atingere a obiectivelor strategice pentru sector  

 Ajustarea nivelului de autonomie operațională cu responsabilizarea pentru performanță, în raport cu așteptări bine definite 

 Publicarea datelor relevante privind studenți și angajatori pentru a asigura o selecție transparentă 

c) Utilizarea monitorizării și evaluării datelor pentru elaborarea de politici bazate pe date concrete 

 Asigurarea transparenței pentru principalii actori interesați cu privire la calitatea programelor. 

 

2. Asigurarea autonomiei învățământului superior și a cercetării universitare, asociată cu răspunderea publică 

 

 Întărirea capacității de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare de politici publice sectoriale la nivelul instituțiilor de învățământ 

superior, a consorțiilor universitare și ministerului; 

 Implicarea activă a instituțiilor de învățământ superior în mediul economic regional și național;  

 Întărirea răspunderii publice universitare; 

 Asigurarea libertății comunității academice de a gestiona propriile programe de studii, de a decide asupra conținuturilor de învățare/cercetare, 

precum și întărirea capacității de administrare privind structura și funcționarea internă; 

 Modernizarea managementului instituțiilor de învățământ superior; implicarea mai activă a stakeholderilor; 

 Realizarea unui sistem echitabil, deschis si transparent de selecție a resursei umane; 

 Implicarea activă a instituțiilor de învățământ superior în mediul economic regional și național;  

 Realizarea finanțării instituțiilor de învățământ superior pe bază de performanță; 

 Întărirea răspunderii publice universitare; 

 Creșterea rolului universităților în dezvoltarea regiunilor proactive ale cunoașterii/ cercetării fundamentale. 
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3. Creșterea competitivității universităților românești 

 

 Implicarea universităților în elaborarea politicilor și a strategiilor economice, sociale, sectoriale, precum și coroborarea strategiilor lor 

instituționale cu strategiile naționale de competitivitate, de cercetare și inovare;  

 Întărirea criteriilor și îmbunătățirea standardelor de asigurare a calității în vederea stimulării instituțiilor de învățământ superior performante și 

susținerea lor financiară; 

 Introducerea unor măsuri de stabilizare a cadrelor didactice tinere în instituțiile de învățământ superior și de cercetare românești; 

 Dezvoltarea parteneriatelor strategice între universități, companii private, agenții de stat; 

 Consolidarea infrastructurii de cercetare și a resursei umane în domeniul cercetării; 

 Dezvoltarea unor programe de finanțare în domeniul cercetării cu accent pe cercetarea în domeniul educației, în special în ceea ce privește 

politicile educaționale. Programele ar trebui să încurajeze formarea și consolidarea parteneriatelor între institutele de cercetare în domeniul educației și 

universități; 

 Continuarea măsurilor de stimulare a competitivității universităților românești prin repartizarea finanțării suplimentare pe baza criteriilor și a 

standardelor de calitate; 

 Implicarea universităților în elaborarea politicilor și strategiilor economico – sociale sectoriale și coroborarea strategiilor lor instituționale cu 

strategiile naționale (de competitivitate, de cercetare si inovare s.a.); 

 Întărirea criteriilor și îmbunătățirea standardelor de asigurare a calității - astfel încât să se respecte principiul dezvoltare bazată pe performanță; 

 Concentrarea resurselor prin stimularea cooperării universitare și relansarea competițiilor de granturi de cercetare; 

 Introducerea unor măsuri de stabilizare a cadrelor didactice tinere în universitățile romanești; 

 Utilizarea personalului didactic asociat (specialiști recunoscuți in domeniu); 

 Întărirea capacității de monitorizare și evaluare a sistemului (ex.: Registrul Matricol Unic, Cadrul Național al Calificărilor etc.) și de planificare 

strategică, pe baza datelor statistice naționale și internaționale etc.; 

 Dezvoltarea unor rețele de colaborare pentru crearea de cunoștințe, diseminarea și utilizarea lor pentru creșterea bunăstării;  

 Dezvoltarea unor alianțe strategice între universități, companii private, agenții de stat; 

 Diversificarea surselor de finanțare a instituțiilor de învățământ superior inclusiv prin parteneriate cu companiile interesate si atragerea de studenți 

străini; 

 Optimizarea criteriilor de alocare a finanțării suplimentare. 
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4. Acces egal la educația universitară  

 

În Recomandările specifice de țară (RST), se menționează faptul că o mai bună aliniere a învățământului terțiar la nevoile pieței muncii și un 

acces crescut al persoanelor defavorizate și sub-reprezentate poate contribui la reducerea ratei relativ mari a șomajului în rândul absolvenților de 

învățământ terțiar din România și poate răspunde provocării legate de existența unui număr prea mare de lucrători supra-calificați față de numărul de 

locuri de muncă disponibile. 

 Continuarea constituirii de oferte educaționale prin programe de studii cu frecvență redusă sau la distanță, de nivel terțiar; 

 Alocarea de locuri distincte în universități destinate tinerilor rromi; 

 Dezvoltarea instrumentelor destinate persoanelor cu dizabilități, adecvate instruirii acestora; 

 Continuarea programelor privind acordarea de facilități studenților în vederea creșterii numărului de absolvenți cu studii superioare (burse, 

subvenții cazare și masă, alocații transport);  

 Sporirea capacităților de cazare pentru asigurarea condițiilor de studiu studenților aparținând grupurilor din medii defavorizate; 

 Realizarea unui studiu de impact privind instrumentele deja existente care vizează accesul, participarea și finalizarea studiilor tinerilor care aparțin 

unor grupuri defavorizate, și a unei analize privind factorii care au influențat evoluția numărului studenți în ultimii 5 ani; 

 Continuarea participării la a VI-a etapă a studiului Eurostudent și înscrierea în valul al VI-lea al proiectului, România fiind prezentă neîntrerupt în 

ultimele trei ediții; 

 Menținerea propunerilor de a stimula, prin metodologia de finanțare pentru anul 2015, creșterea capacității universitare de a asigura programe 

educaționale pentru persoane provenite din medii dezavantajate socio-economic și de a lua măsuri pentru încurajarea studenților proveniți din medii 

dezavantajate socio-economic să-și finalizeze programele educaționale; 

 Realizarea unui studiu de impact privind sistemul național de burse studențești, serviciile sociale: cămine, cantine, servicii medicale), locurile 

speciale alocate pentru tinerii romi, (în cadrul Proiectul IEMU)34; 

 Acțiuni privind îmbunătățirea calității și flexibilității programelor universitare și non-universitare și consolidarea colaborării între principalii actori 

publici, privați și din mediul academic (universități, întreprinderiși instituțiile din domeniul cercetării, unități de IPT) în vederea creșterii relevantei 

învățământului terțiar pentru piața forței de muncă; 

 Dezvoltarea internaționalizării învățământului terțiar și promovarea schimburilor de bune practici; 

                                                 

 
34Proiectul IEMU include, pe lângă realizarea de studii de impactprivind principalele politici sociale (sistemul național de burse studențești, serviciile sociale, locurile speciale 

alocate pentru tinerii romi), si realizarea unui document de tip ”White paper” privind echitatea și accesul în învățământul superior din România si  a unui - Raport de evaluare a 

sistemului de învățământ superior din perspectiva echității și accesului (evaluare internațională, în cadrul inițiativei Procesului Bologna – Peer Learning for the Social Dimension) 
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 Implementarea măsurilor în scopul îmbunătățirii accesului și participării la învățământul terțiar a persoanele aparținând grupurilor vulnerabile 

inclusiv a celor din mediul rural. 

 

5. Asigurarea calității învățământului superior 

 

 Realizarea unei noi proceduri de evaluare externă care să ia în considerare schimbările legislative, evoluția sistemului național de învățământ 

superior, precum și tendințele europene în domeniu.  

 Continuarea implementării proiectului QUALITAS - Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior 

romanesc, ce-și propune: 

- evaluarea stării calității sistemului național de învățământ superior în vederea fundamentării propunerilor de ajustare a politicilor și 

metodologiilor de evaluare și asigurare a calității, 

- dezvoltarea și implementarea sistemului de asigurare internă a calității în universități, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul programelor de 

studii, prin sprijinirea și formarea membrilor implicați în dezvoltarea programelor de studii sau a membrilor comisiilor interne de asigurare a 

calității, 

- auto-evaluarea și evaluarea externă periodică a universităților și programelor de studii oferite de acestea, dar și formularea de propuneri de 

ajustare continuă a metodologiei și ghidurilor de evaluare, 

- dezvoltarea continuă a unei baze relevante de indicatori relevanți de măsurare a calității învățământului superior în vederea diversificării 

instituționale a învățământului superior, 

- internaționalizarea preocupărilor privind asigurarea calității, schimbul de bune practici și cooperarea cu agenții similare din cadrul Uniunii 

Europene în vederea asigurării convergenței politicilor naționale cu cele europene relevante. 

 Proiectul ACAD-INOV - Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile 

tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii urmărește: 

- Crearea și dezvoltarea unei rețele între universitățile partenere pentru dezvoltarea unui mecanism inovativ de management strategic și de 

autoevaluare a calității, 

- Promovarea conceptelor de evaluare a performanței universitare și a instrumentelor și mecanismelor pentru asigurarea și îmbunătățirea calității 

educației în învățământul superior. 

 Proiectul INFO-HE (Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă)  

- va consolida nomenclatoarele domeniilor și ale specializărilor/programelor de studii universitare, pentru perioada 2010-2015, furnizând un 

instrument național util pentru elaborarea nomenclatoarelor specifice pentru învățământul superior și urmărire a modificărilor anuale, 
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- va sprijini implementarea efectivă la nivel național a Registrului Matricol Unic și constituirea unui Registru Educațional Integrat, care să 

asigure interoperabilitatea între sistemele informatice existentela nivelul educației, în vederea consolidării traseului educațional al unui individ 

și furnizării de rapoarte și statistici. 

 Elaborarea, în cadrul proiectului IEMU, a unei serii de indicatori operaționali privind internaționalizarea educației, ce vor putea fi ulterior utilizați 

în cadrul proceselor de asigurare internă și externă a calității. 

 

6. Finanțarea universităților pe bază unor indicatori de calitate 

 

 Elaborarea unui sistem de finanțare stimulativ care să asigure dezvoltarea domeniilor prioritare dedezvoltare a României în condițiile asigurării 

excelenței în educație; 

 Identificarea pârghiilor financiare de asigurare a egalității la educație a tuturor cetățenilor români; 

 Dezvoltarea și diversificarea surselor de finanțare instituțională regională, națională și internațională a universităților; 

 Crearea unor sisteme flexibile în domeniul resurselor umane în sistemul național de educație terțiară, în vederea atragerii de personal cu pregătire 

profesională și științifică ridicată și cu recunoaștere internațională; 

 Dezvoltarea unor sisteme de burse pe toate nivelurile de pregătire universitară și postuniversitară pentru stabilizarea elitelor românești în arealul 

economic național; 

 Finanțarea infrastructurii educaționale universitare pentru a asigura condiții de studii adecvate nivelului european; 

 Elaborarea Raportului public anual pentru 2013, privind starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun. 

 

7. Corelarea programelor de studii universitare cu cerințele pieței muncii 

 

 Implementarea de măsuri în vederea compatibilizării programelor de studii cu cerințele pieței muncii; 

 Realizarea de studii/prognoze la nivelul agenților economici și utilizarea rezultatelor în proiectarea noilor programe de studii; 

 Multiplicarea și diversificarea stagiilor de practică de specialitate; 

 Dezvoltarea de instrumente și mecanisme specifice pentru îmbunătățirea competențelor absolvenților în raport cu necesitățile pieței muncii; 

 Dezvoltarea de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă pentru facilitarea integrării sociale a indivizilor în 

concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii; 

 Dezvoltarea și implementarea de instrumente integrate la nivel național, pentru urmărirea parcursului educațional al tinerilor și a angajabilității 

absolvenților de studii superioare; 
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 Încurajarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ superior și parteneri din domeniul public în vederea creșterii calității pregătirii de 

specialitate corespunzător cu cerințele actuale ale pieței muncii; 

 Dezvoltarea și integrarea unor baze de date care să includă informații despre programele de studii la toate nivelurile din România (preuniversitar, 

universitar și de educațiaadulților/formare continuă) în Portalul de profil al Comisiei Europene PLOTEUS - Portal for Learning Opportunities 

Throughout the European States; 

 Dezvoltarea și consolidarea unor sisteme de colectare și raportare publică a datelor statistice primare cu privire la absolvenții diferitelor nivele de 

învățământ, în special cu privire la absolvenții instituțiilor de învățământ superior; 

 Dezvoltarea, pe baza informațiilor disponibile, a unor politici publice cu privire la inserția profesională a absolvenților, din perspectiva corelării 

conținutului programelor de studii cu cerințele pieței muncii; 

 Consolidarea instrumentelor de monitorizare existente la nivel național, în vedereafacilitării accesului securizat la aceste instrumentele de 

dezvoltare și implementare a studiilor de monitorizare, atât la nivel în instituțional, cât și național, prin proiectul INFO-HE, în curs de implementare; 

 Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme adecvate de anticipare a nevoilor de formare profesionala, de asigurare a calității la nivelul 

programelor de CVT, precum și de certificare și validare a competentelor dobândite în context formal, non-formal sau informal; 

 Formarea profesională a profesorilor, a formatorilor și a tutorilor din CVT, în scopul dezvoltării și furnizării unor programe relevante de învățare 

la locul de muncă; 

 Consolidarea capacității furnizorilor de educație și formare de a dezvolta și livra programe relevante pentru piața muncii – cu accent special pe 

asigurarea competentelor de baza și transversale (inclusiv competente în domeniul TIC), dar și pentru dezvoltarea acelor competențe necesare în 

sectoarele prioritare de creștere, identificate conform SNC (Strategia Națională pentru Competitivitate) și SNCDI (Strategia națională de cercetare, 

dezvoltare și inovare); 

 Dezvoltarea și implementarea de programe de formare în sistem partenerial cu mediul de afaceri - inclusiv pentru crearea și implementarea unor 

programe eficace de învățare la locul de muncă. Intervențiile vor fi adaptate astfel încât să permită exploatarea la maximum a avantajelor comparative 

potențiale și regionale existente ale regiunilor. 

 

8. Recunoașterea calificărilor și diplomelor 

 

 Continuarea colaborării cu instituțiile de învățământ superior în vederea furnizării de răspunsuri complete și în termen la solicitările autorităților 

competente din statele membre ale UE, precum și a notificării diplomelor de licență care dau acces la profesiile reglementate de medic, medic dentist, 

farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă 

prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”), cu modificările și completările ulterioare; 
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 Extinderea componentei Calificări Profesionale a Sistemului IMI, în septembrie 2014, cu modulul Notificări legislative (pentru profesiile 

reglementate sectorial: arhitect, farmacist, medic, medic dentist, asistent medical generalist, moașa, medic veterinar), respectiv modulele Alerte privind 

sancțiunile profesionale și Cardul profesional European (noiembrie-decembrie 2015) care vor fi utilizate începând cu luna ianuarie 2016; 

 Modificarea și completarea Metodologiei de recunoaștere a studiilor de învățământ superior efectuate în străinătate; 

 Finalizarea negocierilor și încheierea Acordului bilateral internațional cu Sfântul Scaun cu privire la recunoașterea reciprocă a diplomelor de 

învățământ superior din cele două state; 

 Afilierea la ALTE35 în vederea recunoașterii la nivel european a atestatelor de competență lingvistică acordate de ILR; 

 Adoptarea Hotărârii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1477/2003 pentru aprobarea criteriilor minime 

obligatorii de autorizare și acreditare pentru instituțiile de învățământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenți medicali, 

moașe, medicină veterinară, arhitectură, precum și pentru colegiile de asistenți medicali generaliști, pentru formarea de bază, în vederea transpunerii 

anumitor prevederi din Directiva 2013/55/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE 

privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului 

de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”). 

 

9. Dimensiunea europeană și internațională a învățământului superior 

 

 Atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini care să studieze în instituții de învățământ superior din România, ceea ce poate aduce atât 

prestigiu sistemului educațional romanesc, cât și importante resurse financiare; 

 Implementarea de măsuri care să stimuleze participarea studenților și cadrelor didactice la mobilități internaționale cum ar fi derularea unor 

campanii de informare publică, în special în interiorul și cu participarea directă a universităților, cu privire la beneficiile participării la astfel de 

programe; 

 Consolidarea cooperării în cadrul diferitelor organizații și instituții internaționale, în domeniul educației, formării profesionale și cercetării; 

 Creșterea rolului României în acordarea de asistență în domeniul educației; dezvoltarea unor mecanisme de cooperare internațională; 

 Încheierea de protocoale cu: 

- Universitatea din Guadalajara, Statele Unite Mexicane 

- Universitatea Roma Tre, Republica Italiană 

- Universitatea din Geneva, Confederația Elvețiană; 

                                                 

 
35Asociația Centrelor de Evaluare Lingvistica din Europa (ALTE – Association of Language Testers in Europe) reunește instituții din toate Europa care sunt implicate în procesul de 

examinare și certificare a persoanelor care învață o limba străină., http://www.alte.org/ 

http://www.alte.org/
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 Deschiderea unui lectorat de limba română: la Universitatea din Salamanca, Regatul Spaniei; 

 Derularea unei campanii la nivel internațional de promovare a calităților universităților din România în vederea atragerii unor potențiali studenți 

din alte țări; 

 Sprijinirea și dezvoltarea unor programe de studii, în diferite domenii, în limbi de circulație europeană; 

 Continuarea mobilităților în cadrul programului Erasmus+: 

- pentru 2014-2015, bugetul alocat mobilităților studențilorși cadrelor universitare în Erasmus+ este de 20.700.000 Euro, estimându-se 

participarea la mobilități a 6100 studenți și 2600 cadre universitare, 

- de asemenea, în anul 2014 s-au selectat pentru finanțare 7 proiecte de parteneriat strategic (KA2) în domeniul învățământului superior, care se 

vor derula în perioada 2014-2016/2017, cu un buget total de 1.175.184 Euro, 

- în anul academic 2014-2015 vor participa la proiectele de mobilitate SEE 17 universități, cu o finanțare de 1.400.000 Euro, pentru un număr 

estimat de 180 studenți și 75 cadre universitare. De asemenea, au fost selectate pentru finanțare 6 proiecte de cooperare interinstituționala intre 

universități din Romania și universități din Norvegia și Islanda. 

 

10. Gestiunea absorbției fondurilor structurale 

 

 Intervențiile propuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman,care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor Acordului de 

Parteneriat și a Cadrului strategic pentru creșterea participării, calității și eficientei învățământului terțiar din România 2014-2020, sunt:  

- Intervenții care se adresează nevoile de educație ale grupurilor aflate cu risc de excluziune (tineri proveniți din medii dezavantajate economic și 

social, romi etc.), 

- Îmbunătățirea calității, accesului și participării la piața muncii, 

- Îmbunătățirea relevanței sistemului de educație și formare profesională. 
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LISTA DE ABREVIERI 

 

 

 

 
ALTE – Association of Language Testers in Europe  

ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări 

ASEM - Parteneriatul Estic, Asia-Europe Meeting  

CEEPUS - Programul Central European de Schimburi Academice  

CNATDCU - Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare 

CNC – Cadrul Național al Calificărilor  

CNCIS – Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

CNFIS - Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior  

CNSPIS - Consiliul Național de Statistica si Prognoza a 

Învățământului Superior 

CVT - continuing vocational training 

EHEA - Spațiul European al Învățământului Superior  

ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

EQAR – European Quality Assurance Register 

EUA - European University Association 

EUROSTAT – Oficiul de Statistică al Comunităților Europene 

 

IMI - Internal Market Information System (Sistemul de Informare al 

Pieței Unice) 

INS – Institutul Național de Statistică 

IPT – Învățământ Profesional și Tehnic 

ISE – Institutul de Științe ale Educației 

ISCED - The International Standard Classification of Education  

IUE – Institutului Universitar European de la Florența  

NBCC Romania - National Board for Career Counselling  

OCDE - Organisation for Economic Cooperation and Development 

RCC – Regional Cooperation Council 

RNCIS - Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

RNCP – Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România - 

RST – Recomandările specifice de țară 

SEE - Spațiul Economic European 

SEECP - The South-East European Cooperation Process 

SEIS- Spațiul European al Învățământul Superior  

SUERD - Strategia UE pentru Regiunea Dunării  

SNIE - Sistemul Național de Indicatori pentru Educație 

 
 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuropean_Credit_Transfer_and_Accumulation_System&ei=doLrUty7J6j17Abi4IDYBA&usg=AFQjCNHntqVeTqHTJJ1wV2LgSL1yVfmwfQ&sig2=n30b1izfIx4sXVofxQfjvg&bvm=bv.60444564,d.ZGU&cad=rja
http://www.eua.be/Home.aspx
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2F&ei=34HrUv-_FsiN7QbHkYCgAg&usg=AFQjCNHOvha_Kgd0PZryx-7E0w8swGHlKA&sig2=vpUSU6pcNEAcVQepV8-0sw&bvm=bv.60444564,d.bGE

